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Σχολιασμός θεμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ι

Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

 
Εξεταζόμενο μάθημα Φυσικής.
 
 
Τα θέματα, των κατατακτήριων εξετάσεων ιατρική 2022 μπορούμε να πούμε πως 

ήταν απαιτητικά και ένα εξ αυτών μη αναμενόμενο (δεύτερο θέμα). Αρχικώς, 

μπορούμε να πούμε ότι το εν λόγω θέμα (μετατροπή σήματος από αναλογικό σε 

ψηφιακό ADC Analog-

δυσκόλεψε αρκετά τους εξεταζόμενους μιας και ήταν μακριά από τη καθιερωμένη 

θεματική νόρμα. Ακόμα ομως κι αυτό ήταν στα πλαίσια της εξεταστέας ύλης. Κάτι 

που επίσης πιστεύουμε πως δυσκόλεψε τους εξεταζόμενους ήταν η ζητού

χάραξη γραφικών παραστάσεων στα θέματα της αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής 

αλληλεπίδρασης με την ύλη καθώς και του μαγνητικού συντονισμού  (σήματος 

ελεύθερης επαγωγικής απόσβεσης). Λόγω των ανώτερο λοιπόν, αναμένουμε να 

υπάρξουν χαμηλές επιδόσεις μετ
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Σχολιασμός θεμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής, έτους 2022, στο Παν. 

Εξεταζόμενο μάθημα Φυσικής. 

Τα θέματα, των κατατακτήριων εξετάσεων ιατρική 2022 μπορούμε να πούμε πως 

ήταν απαιτητικά και ένα εξ αυτών μη αναμενόμενο (δεύτερο θέμα). Αρχικώς, 

μπορούμε να πούμε ότι το εν λόγω θέμα (μετατροπή σήματος από αναλογικό σε 

-to-Digital convection) ήταν κάτι που πιθανότατα να 

δυσκόλεψε αρκετά τους εξεταζόμενους μιας και ήταν μακριά από τη καθιερωμένη 

θεματική νόρμα. Ακόμα ομως κι αυτό ήταν στα πλαίσια της εξεταστέας ύλης. Κάτι 

που επίσης πιστεύουμε πως δυσκόλεψε τους εξεταζόμενους ήταν η ζητού

χάραξη γραφικών παραστάσεων στα θέματα της αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής 

αλληλεπίδρασης με την ύλη καθώς και του μαγνητικού συντονισμού  (σήματος 

ελεύθερης επαγωγικής απόσβεσης). Λόγω των ανώτερο λοιπόν, αναμένουμε να 

υπάρξουν χαμηλές επιδόσεις μεταξύ των υποψηφίων στο μάθημα ιατρικής φυσικής.
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έτους 2022, στο Παν. 

Τα θέματα, των κατατακτήριων εξετάσεων ιατρική 2022 μπορούμε να πούμε πως 

ήταν απαιτητικά και ένα εξ αυτών μη αναμενόμενο (δεύτερο θέμα). Αρχικώς, 

μπορούμε να πούμε ότι το εν λόγω θέμα (μετατροπή σήματος από αναλογικό σε 

ction) ήταν κάτι που πιθανότατα να 

δυσκόλεψε αρκετά τους εξεταζόμενους μιας και ήταν μακριά από τη καθιερωμένη 

θεματική νόρμα. Ακόμα ομως κι αυτό ήταν στα πλαίσια της εξεταστέας ύλης. Κάτι 

που επίσης πιστεύουμε πως δυσκόλεψε τους εξεταζόμενους ήταν η ζητούμενη 

χάραξη γραφικών παραστάσεων στα θέματα της αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής 

αλληλεπίδρασης με την ύλη καθώς και του μαγνητικού συντονισμού  (σήματος 

ελεύθερης επαγωγικής απόσβεσης). Λόγω των ανώτερο λοιπόν, αναμένουμε να 

αξύ των υποψηφίων στο μάθημα ιατρικής φυσικής. 


