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Ενηµέρωση µαθητών πριν την εξέταση
(διαβάζεται στους µαθητές πριν την εξέταση)
1) Βεβαιωθείτε ότι πήρατε
• τα θέµατα που αντιστοιχούν στη Τάξη και το Επίπεδό σας.
• το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, και
• το πρόχειρο.
2) Συµπληρώστε το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ µε στυλό (µαύρου ή µπλε χρώµατος) ή µε µολύβι.
3) Κοιτάξτε το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. Συµπληρώστε µε κεφαλαία
γράµµατα στις αντίστοιχες θέσεις το Εξεταστικό Κέντρο, Επώνυµο,
Όνοµα και Πατρώνυµο. Προσέξτε να µην βγείτε έξω από τις
γραµµές. Αν δεν χωράει ένα όνοµα γράψτε το συντοµογραφικά.
∆ίπλα από τη λέξη «κωδικός» και πάνω στις παύλες γράψτε τον
κωδικό σας. Αν δεν τον θυµάστε, ρωτήστε τους επιτηρητές. Αφού
γράψετε τον κωδικό, µαυρίστε τους αντίστοιχους κύκλους από
κάτω. Π.χ. Αν ο κωδικός σας είναι ο 39 γράφετε 3 9 µε το χέρι.
Κατόπιν, µαυρίζετε το κύκλο κάτω από το 3 που περιέχει στο
εσωτερικό του τον αριθµό 3. Κάντε το ανάλογο µε το 9, κλπ.
Αν δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό σας, είναι καλύτερα να µην
τον συµπληρώσετε.
Πηγαίνετε τώρα στο χώρο όπου θα σηµειώσετε τη τάξη σας.
Μαυρίστε το κύκλο που βρίσκεται δεξιά από τη τάξη σας.
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4)Στο κάτω µέρος του ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ υπάρχει ο χώρος
όπου θα σηµειώσετε τις απαντήσεις σας. Οι απαντήσεις
δηλώνονται µαυρίζοντας τον αντίστοιχο κύκλο που βρίσκεται δεξιά
από τον αριθµό ερώτησης που απαντάτε. Να σηµειώνετε τις
απαντήσεις σας µόνο αν είστε βέβαιοι. Αποφύγετε να σβήνετε ή να
χρησιµοποιείτε διορθωτικό. Το φύλλο απαντήσεων θα διαβαστεί µε
σαρωτή (scanner), εποµένως αν υπάρχουν µουτζούρες πιθανόν να διαβαστεί λάθος.

5) Τα θέµατα αποτελούνται από 21 Ερωτήσεις για τους µαθητές Β΄ ∆ηµοτικού, 24 για τους µαθητές
Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού και 30 για όλους τους άλλους. Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 5 πιθανές
απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι σωστή.
Σε κάθε ερώτηση, αφού αποφασίσετε για το ποια είναι η σωστή απάντηση, πηγαίνετε στο φύλλο
απαντήσεων και βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη απάντηση σας, δίπλα στον
αύξοντα αριθµό της ερώτησης.
Αν σε µια ερώτηση έχουν σηµειωθεί δύο ή περισσότερες απαντήσεις, ή αν δεν είναι σαφής η
σηµειωµένη απάντηση (υπάρχουν π.χ. µουντζούρες) τότε η ερώτηση δεν θα βαθµολογηθεί.
Κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε 3 ή 4 ή 5 πόντους, ανάλογα την περίπτωση. Για κάθε
λάθος απάντηση αφαιρείται ένας πόντος. Σε ερώτηση που δεν έχει σηµειωθεί τίποτα, τότε ούτε
προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι.
6) Η διάρκεια εξέτασης είναι 1 ώρα και 30 λεπτά. Μπορείτε να φύγετε 30 λεπτά µετά την
έναρξη της εξέτασης.
(οι οδηγίες συνεχίζονται στην πίσω σελίδα)
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7) Όταν τελειώσετε, δώστε, µόνο το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, στον επιτηρητή. Κρατείστε τα θέµατα
και το πρόχειρο. Ειδικότερα, αν έχετε σηµειώσει κάτι στο πρόχειρο, αυτό δεν θα το δούµε.
8) ∆εν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού ή µηχανικού υπολογιστή (π.χ. κοµπιουτεράκι).
9) Παρακαλούµε αφήστε τα κινητά σας σε µέρος µακριά από σας.
10) Με την συµµετοχή σας στον ∆ιαγωνισµό δικαιούστε ορισµένα δώρα. Εφόσον έχετε εγγραφεί
νωρίς, θα τα παραλάβετε αµέσως µετά το πέρας της εξέτασης. Αλλιώς θα τα παραλάβετε
αργότερα από τον Υπεύθυνο Εξέτασης του Εξεταστικού σας Κέντρου.
11) Τα δώρα των διακριθέντων καθώς και τα δώρα όσων δεν τα λάβουν αµέσως µετά τον
διαγωνισµό, θα σταλούν στο Εξεταστικό Κέντρο σας µετά από λίγες εβδοµάδες.
Καλή επιτυχία
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