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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
 

Από το βιβλίο της ΣΤ ́ Δημοτικού: 
 

Θεματική Ενότητα 1 
 Από Κεφάλαιο 1 (Φυσικοί αριθμοί) έως και 24 (Προβλήματα με 

πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων), εκτός των κεφαλαίων 
10 και 18. 

 
Θεματική Ενότητα 2 

 Από Κεφάλαιο 26 (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι 

προσθετέος) έως και 29 (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι 

διαιρετέος ή διαιρέτης). 
 

Θεματική Ενότητα 3 
 Από Κεφάλαιο 30 (Λόγος δύο μεγεθών) έως και 44 (Λύνω 

προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό), εκτός 

των κεφαλαίων 38 και 39. 
 

Θεματική Ενότητα 6 
 Από Κεφάλαιο 56 (Γεωμετρικά σχήματα - Πολύγωνα) έως και 71 

(Όγκος κυλίνδρου), εκτός του κεφαλαίου 59. 

 
  



 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Από το βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού:  

Ενότητες 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 
 

Αναλυτικότερα:  
 Ανεξάρτητες και Εξαρτημένες προτάσεις (κύριες-δευτερεύουσες) 

 Κύριοι όροι πρότασης (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, κατηγορούμενο) 
 Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα 

 Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις  

 Είδη προτάσεων ως προς τους κύριους όρους 
       (απλή, ελλειπτική, επαυξημένη) 

 Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων/ Ασύνδετο σχήμα 
 Ευθύς και Πλάγιος λόγος 

 Ενεργητική και Παθητική σύνταξη 
 Επιρρηματικοί προσδιορισμοί (τόπου, χρόνου) 

 Ονοματικοί προσδιορισμοί (Επιθετικοί προσδιορισμοί)  
 Χρόνοι και Εγκλίσεις όλων των ρημάτων (σχηματισμός και ρόλος) 

 Προστακτική σύνθετων ρημάτων 
 Αριθμητικά (ουσιαστικά & επίθετα) – Σύνδεσμοι  

 Αντωνυμίες  
 Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων 

 Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος  
 Κλίση επιθέτων σε -ης, -ης, -ες / -ων, -ουσα, -ον / -ύς, -εία, - ύ / 

       του επιθέτου  πολύς, πολλή, πολύ 

 Εικόνες – Κυριολεξία – Μεταφορά – Παρομοίωση  
 Σημεία στίξης 

 Αντώνυμα – Συνώνυμα 
 Κειμενικά είδη των ενοτήτων (τίτλος κειμένου, άρθρο, περίληψη,  

       ανακοίνωση, πρόσκληση, αφίσα, πρόγραμμα, περιγραφή, αφήγηση) 
 Αφηγηματικοί Τρόποι (περιγραφή, αφήγηση, διάλογος) 

 
 

 


