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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Σσολιαζμόρ θεμάηων Πανελλαδικώρ εξεηαζόμενων μαθημάηων  

Πληποθοπικήρ ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. 

 

ΓΕ.Λ. 

Ανάπτςξη Ευαπμογών σε Ππογπαμματιστικό Πεπιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) 

 

Τα ζέκαηα ζην Α.Δ.Π.Π. ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο, ηόζν ζηα 

Ηκεξήζηα όζν θαη ζηα Δζπεξηλά ΓΔ.Λ., θξίλνληαη ζε γεληθέο γξακκέο αλακελόκελα θαη 

αληηκεησπίζηκα, από έλαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλν ππνςήθην. Ήηαλ δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο 

δπζθνιίαο θαη δηέηξεραλ κεγάιν ηκήκα ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ηνπ καζήκαηνο θαη ήηαλ ζύκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Αλαθέξνληαλ ζηηο θπξηόηεξεο δηδαζθόκελεο έλλνηεο θαη ζηηο ηερληθέο 

ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, ηηο νπνίεο ν εμεηαδόκελνο έπξεπε, λα ηη έρεη θαηαλνήζεη, ώζηε λα ηηο 

αληηκεησπίζεη ζπλδπαζηηθά.  

 

Δλ ηνύηνηο γηα ηα Ηκεξήζηα ΓΔ.Λ., πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε δηαηύπσζε ηεο εθθώλεζεο ηνπ 

ζέκαηνο Γ, απαηηνύζε λα αθηεξώζεη ν καζεηήο αξθεηό ρξόλν γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζή ηνπ θαη γηα 

λα αλαπηύμεη ιύζε ρσξίο ηε ρξήζε πίλαθα, γηαηί δελ ήηαλ γλσζηό εθ ησλ πξνηέξσλ ην πιήζνο ησλ 

επαλαιήςεσλ θαη επνκέλσο ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα. H Δπηηξνπή ζα έπξεπε λα είρε δώζεη 

κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηε ζσζηή δηαηύπσζε ηνπ ζέκαηνο γηα λα δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο. Δπίζεο 

ζεσξνύκε όηη ην ζέκα Β2, ζηόρεπε ζηε Γνκή Δπαλάιεςεο ΟΣΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ θαη όρη ζε 

ηζνδύλακε ιύζε, όπσο πξνθύπηεη από ηελ εθθώλεζε ηνπ ζέκαηνο. Τέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ην 

ζέκα Γ ήηαλ αξθεηά κεγάιν ζε ζπλάξηεζε κε ηε κηθξή κνξηνδόηεζε πνπ είρε θαη ζα έπξεπε ε 

Δπηηξνπή λα είρε θαηαλείκεη νξζόηεξα ηα κόξηα ζηα εξσηήκαηα. 

 

ΕΠΑ.Λ. 

Ππογπαμματισμόρ Υπολογιστών  

 



Τα ζέκαηα ήηαλ ζαθή, κε κνλαδηθή επηθύιαμε γηα ηελ εθθώλεζε ηνπ Β2, όπνπ κπνξνύζε λα 

πξνθιεζεί ζύγρπζε κεηαμύ ησλ δεηθηώλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ήηαλ δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο 

δπζθνιίαο, απαηηεηηθά θαη αθνξνύζαλ νπζηαζηηθά όιε ηελ εμεηαζηέα ύιε ηνπ καζήκαηνο. Έλαο 

καζεηήο ζα έπξεπε λα είλαη πνιύ θαιά πξνεηνηκαζκέλνο θαη λα έρεη κειεηήζεη ζπζηεκαηηθά θαη ζε 

βάζνο ηόζν ην βηβιίν όζν θαη ην ππόινηπν ζπλνδεπηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο γηα λα 

απαληήζεη ζηα ζέκαηα θαη λα ιύζεη ηηο αζθήζεηο. 

 

Δίκτςα Υπολογιστών  

 

Σε γεληθέο γξακκέο ηα ζέκαηα, αλ θαη νξηζκέλα εξσηήκαηα ησλ αζθήζεσλ απαηηνύζαλ 

ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ζεσξνύληαη δηαρεηξίζηκα από ηνπο καζεηέο, ρσξίο «παγίδεο». Έλαο καζεηήο 

κε νινθιεξσκέλε κειέηε θαη θαηαλόεζε ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο, ζα κπνξνύζε λα απαληήζεη 

ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηα ζέκαηα θαη λα ιύζεη ηηο αζθήζεηο. 

 

Εςσόμαστε σε όλοςρ τοςρ μαθητέρ καλά αποτελέσματα.  

 

Το Δ.Σ. ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π. 


