
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 

   

ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ 
Ενιαία Κεντρική Γραπτή 

Αξιολόγηση στο τέλος του 
τετραμήνου 

40% 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ 
(από τον/τη διδάσκοντα/ουσα) 

60% 

 

MΟΡΦΗ ΜΟΡΦΗ  

 
 
 
 

90άλεπτη Ενιαία Κεντρική 
Γραπτή Αξιολόγηση 

(i) Συμμετοχή μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο 
εργαστήριο 
 

20% 

(ii) Κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον/τη 
διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια 
 

15% 

(iii) Γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη 
 

15% 

(iv) Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης που 
προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση 
του/της διδάσκοντα/ουσας 
 

10% 

(v) Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία 
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα πέραν της 
διδασκαλίας στην τάξη 

5% 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 

   

ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ 
Ενιαία Κεντρική Γραπτή 

Αξιολόγηση στο τέλος του 
τετραμήνου 

40% 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ 
(από τον/τη διδάσκοντα/ουσα) 

60% 

 

MΟΡΦΗ ΜΟΡΦΗ  

 
 
 
 

90άλεπτη Ενιαία Κεντρική 
Γραπτή Αξιολόγηση στο 
Εξεταζόμενο Μάθημα 

ΦΥΣΙΚΑ (Φυσική-
Βιολογία-Χημεία) 

(i) Συμμετοχή μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο 
εργαστήριο 
 

20% 

(ii) Κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον/τη 
διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια 
 

15% 

(iii) Γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη 
 

15% 

(iv) Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης που 
προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση 
του/της διδάσκοντα/ουσας 
 

10% 

(v) Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία 
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα πέραν της 
διδασκαλίας στην τάξη 

5% 

 

 



ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 

   

ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ 
Ενιαία Κεντρική Γραπτή 

Αξιολόγηση στο τέλος του 
τετραμήνου 

40% 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ 
(από τον/τη διδάσκοντα/ουσα) 

60% 

 

MΟΡΦΗ ΜΟΡΦΗ  

 
 
 
 

90άλεπτη Ενιαία Κεντρική 
Γραπτή Αξιολόγηση στο 
Εξεταζόμενο Μάθημα 

ΦΥΣΙΚΑ (Φυσική-
Βιολογία-Χημεία) 

(i) Συμμετοχή μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο 
εργαστήριο 
 

20% 

(ii) Κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον/τη 
διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια 
 

15% 

(iii) Γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη 
 

15% 

(iv) Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης που 
προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση 
του/της διδάσκοντα/ουσας 
 

10% 

(v) Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία 
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα πέραν της 
διδασκαλίας στην τάξη 

5% 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ – ΟΜΠ2 

   

ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ 
Ενιαία Κεντρική Γραπτή 

Αξιολόγηση στο τέλος του 
τετραμήνου 

40% 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ 
(από τον/τη διδάσκοντα/ουσα) 

60% 

 

MΟΡΦΗ ΜΟΡΦΗ  

 
 
 
 

90άλεπτη Ενιαία Κεντρική 
Γραπτή Αξιολόγηση στο 
Εξεταζόμενο Μάθημα 

Χημεία-Βιολογία 

(i) Συμμετοχή μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο 
εργαστήριο 
 

20% 

(ii) Κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον/τη 
διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια 
 

10% 

(iii) Γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη 
 

20% 

(iv) Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης που 
προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση 
του/της διδάσκοντα/ουσας 
 

10% 

(v) Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία 
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα πέραν της 
διδασκαλίας στην τάξη 

5% 

 

 



ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ – ΟΜΠ1,3,4 

   

ΓΡΑΠΤΗ 
45΄ Γραπτή 

προειδοποιημένη 
αξιολόγηση κατά τη 

διάρκεια του τετραμήνου 
40% 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ 
(από τον/τη διδάσκοντα/ουσα) 

60% 

 

MΟΡΦΗ ΜΟΡΦΗ  

 
45άλεπτη Γραπτή 

προειδοποιημένη άσκηση 
- 

Εξέταση σε μέρος της 
Διδακτέας/Εξεταστέας 

Ύλης (Δείκτες Επιτυχίας) 
της Βιολογίας 

(i) Συμμετοχή μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο 
εργαστήριο 
 

20% 

(ii) Κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον/τη 
διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια 
 

20% 

(iii) Μικρή γραπτή προειδοποιημένη άσκηση στην τάξη 
 

10% 

(iv) Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης που 
προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση 
του/της διδάσκοντα/ουσας 
 

10% 

(v) Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία 
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα πέραν της 
διδασκαλίας στην τάξη 

5% 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 

   

ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ 
Ενιαία Κεντρική Γραπτή 

Αξιολόγηση στο τέλος του 
τετραμήνου 

40% 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ 
(από τον/τη διδάσκοντα/ουσα) 

60% 

 

MΟΡΦΗ ΜΟΡΦΗ  

 
 
 
 

90άλεπτη Ενιαία Κεντρική 
Γραπτή Αξιολόγηση  

(i) Συμμετοχή μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο 
εργαστήριο 
 

20% 

(ii) Κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον/τη 
διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια 
 

10% 

(iii) Γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη 
 

20% 

(iv) Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης που 
προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση 
του/της διδάσκοντα/ουσας 
 

10% 

(v) Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία 
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα πέραν της 
διδασκαλίας στην τάξη 

5% 

 



ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 

   

ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ 
Ενιαία Κεντρική Γραπτή 

Αξιολόγηση στο τέλος του 
τετραμήνου 

40% 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ 
(από τον/τη διδάσκοντα/ουσα) 

60% 

 

MΟΡΦΗ ΜΟΡΦΗ  

 
 
 
 

90άλεπτη Ενιαία Κεντρική 
Γραπτή Αξιολόγηση  

(i) Συμμετοχή μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο 
εργαστήριο 
 

20% 

(ii) Κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον/τη 
διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια 
 

10% 

(iii) Γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη 
 

20% 

(iv) Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης που 
προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση 
του/της διδάσκοντα/ουσας 
 

10% 

(v) Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία 
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα πέραν της 
διδασκαλίας στην τάξη 

5% 

 

 

 


