
Στα Ελληνικά, περιλαμβάνονται όσα περιέχονται ως την Ενότητα 11: 
 
Έναρθρο και άναρθρο ουσιαστικό 
Κλίση: λόγιος σχηματισμός θηλυκών ουσιαστικών (-ος και -η, πληθ. -εις)  
Επίθετα 
Κλίση: επίθετα σε -ης, -ης, -ες 
Παραθετικά 
Αριθμητικά 
Αντωνυμίες (λειτουργία, κλίση) 
Χρόνοι του ρήματος 
Εγκλίσεις 
Κλίση προστακτικής - Ορθογραφία προστακτικής 
Μετοχή παθητικού παρακειμένου ως επίθετο 
 
Εξαρτημένες χρονικές προτάσεις 
Αποτελεσματικές προτάσεις 
Υποθετικές προτάσεις 
Αιτιολογικές προτάσεις 
Τελικές προτάσεις και προτάσεις ως συμπλήρωμα του ρήματος 
Αντιθετική σύνδεση  
Εναντιωματικές προτάσεις 
  
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί χρόνου 
Τοπικοί προσδιορισμοί 
 
Παρατακτική – υποτακτική σύνδεση, ασύνδετες προτάσεις 
Ελλειπτικές προτάσεις 
Απλή – επαυξημένη πρόταση 
Μεταβατικά – αμετάβατα ρήματα Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ 
Ονοματική – ρηματική φράση 
 
Ορθογραφικά σημεία Στίξη  
  
Λεξιλόγιο: Εκφράσεις και συμφράσεις 
Συνώνυμα - αντώνυμα (αντίθετα) 
 
Δεν περιλαμβάνονται:  

 
Κλίση: λόγιοι σχηματισμοί επιθέτων (-ων, -ουσα, -ον και -ύς, -εία, -ύ) 
Κλίση: λόγιοι και ανώμαλοι σχηματισμοί επιθέτων 
Κλίση: λόγιοι σχηματισμοί ρημάτων 
Κλίση: σύνθετα ρήματα με εσωτερική αύξηση 
Σύνθεση με λόγιες προθέσεις 
 
Λεξιλόγιο: Παρομοίωση – μεταφορά 
Ευθύς – πλάγιος λόγος 
Ενεργητική – παθητική σύνταξη 
 
 



------ 
Στα Μαθηματικά περιλαμβάνονται από τις ενότητες 1,2 και 6: 
 
Φυσικοί αριθμοί, Δεκαδικοί αριθμοί, Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και 
αντίστροφα, Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών, Πρόσθεση και αφαίρεση 
φυσικών και δεκαδικών αριθμών, Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών 
αριθμών, Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών, Πράξεις με μεικτές αριθμητικές 
παραστάσεις, Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων, Στρογγυλοποίηση 
φυσικών και δεκαδικών αριθμών, Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών, 
Κριτήρια διαιρετότητας, Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί, Παραγοντοποίηση φυσικών 
αριθμών, Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π., Δυνάμεις, Δυνάμεις του 10, 
Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα, Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης, 
Ισοδύναμα κλάσματα, Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων, Προβλήματα με πρόσθεση και 
αφαίρεση κλασμάτων, Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων, Η 
έννοια της μεταβλητής, Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος, 
Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος, Εξισώσεις στις 
οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου, Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος 
είναι διαιρετέος ή διαιρέτης. 
Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα, Γωνίες, Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου, 
τριγώνου. 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται :  
 
Από την Ενότητα 3 Λόγοι - Αναλογίες,  
Ενότητα 4 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων,  
Ενότητα 5 Μετρήσεις - Μοτίβα,  
Ενότητα 6 Σχεδιάζω γωνίες, Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα, Αξονική συμμετρία, 
Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου, κυκλικού δίσκου, Κύβος και ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο, Κύλινδρος, Όγκος. 
 

 


