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Μαροφςι,  17 Ιουνίου  2015 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Ενθμζρωςθ για τθν εξεταςτζα - διδακτζα φλθ των πανελλαδικά εξεταηόμενων 

μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016   

 

Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι θ εξεταςτζα- 

διδακτζα φλθ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ 

Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016, θ οποία κα κακοριςτεί με Τπουργικι Απόφαςθ, ζχει ωσ 

εξισ: 

 

Γϋ ΤΑΞΘ ΘΜΕΘΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α. ΜΑΘΘΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ  

 Νεοελλθνικι Γλϊςςα 

 Ιςτορία 

 Μακθματικά και Στοιχεία Στατιςτικισ 

 Βιολογία 

 
ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ) 

τθ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ 

Λυκείου περιλαμβάνεται θ φλθ των ςχολικϊν εγχειριδίων:  

 

http://www.minedu.gov.gr/
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1. Ζκφραςθ-Ζκκεςθ Τεφχοσ Γϋ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Χ. Τςολάκθ κ.ά., εκτόσ από τα 
εξισ: 

 Θ ενότθτα: Θ πεικϊ ςτο δικανικό λόγο  

 Θ ενότθτα: Θ Ιςτορία του δοκιμίου  

 To κεφάλαιο: Ερευνθτικι Εργαςία   
 
 
2. Ζκφραςθ-Ζκκεςθ για το Γενικό Λφκειο - Θεματικοί Κφκλοι των Α ́, Β ́, Γ ́ τάξεων Γενικοφ Λυκείου 
των Γ. Μανωλίδθ κ.ά. 
 
3. Γλωςςικζσ Αςκιςεισ για το Γενικό Λφκειο των Γ. Κανδιρου κ.ά. 
 
τόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ είναι 
γενικότερα θ ςυνολικι αποτίμθςθ των γλωςςικϊν του δεξιοτιτων (ωσ πομποφ και ωσ δζκτθ). 
 
υγκεκριμζνα: 
 
Ι. ΔΙΑΒΑΗΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΑΦΩ   
 
1. Ο μακθτισ απαντά γραπτά ςε ερωτιςεισ που αφοροφν ζνα κείμενο. 
α) Όςον αφορά το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου, επιδιϊκεται ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ να 
κατανοεί το περιεχόμενο του κειμζνου, και ςυγκεκριμζνα : 

 να διακρίνει:  
o τουσ τρόπουσ πεικοφσ (επίκληςη ςτη λογική, επίκληςη ςτο ςυναίςθημα του δζκτη, επίκληςη 
ςτο ήθοσ, επίκληςη ςτην αυθεντία) 
o τα μζςα πεικοφσ (επιχειριματα, τεκμιρια κ.ά.) 
o το είδοσ τθσ ςυλλογιςτικισ πορείασ (παραγωγικι-επαγωγικι) μιασ παραγράφου ι ενόσ 
κειμζνου  

 να διακρίνει τουσ τρόπουσ και τα μζςα πεικοφσ: 
o ςτθ διαφιμιςθ 
o ςτον πολιτικό λόγο 
o ςτον επιςτθμονικό λόγο 

 να αξιολογεί τα μζςα πεικοφσ, και ςυγκεκριμζνα: 
o να ελζγχει τθν αλικεια, τθν εγκυρότθτα και τθν ορκότθτα ενόσ επιχειριματοσ 
o να ελζγχει τθν αξιοπιςτία των τεκμθρίων 

 να διακρίνει τθν πεικϊ από τθν προπαγάνδα 

 να διακρίνει το είδοσ του δοκιμίου, με βάςθ:  
o τθν οργάνωςθ / δομι (ςυνειρμικι-λογικι) 
o το ςκοπό (απόδειξθ μιασ κζςθσ - ελεφκεροσ ςτοχαςμόσ) 
o τθν οπτικι (υποκειμενικι-αντικειμενικι) 
o τθ γλϊςςα του (ποιθτικι, αναφορικι λειτουργία) κ.ά.  

 να αναγνωρίηει οριςμζνα χαρακτθριςτικά του δοκιμίου, όπωσ είναι ο υποκειμενιςμόσ, ο 
αντιδιδακτιςμόσ, ο κοινωνικόσ χαρακτιρασ, ο εξομολογθτικόσ τόνοσ κ.ά. 

 να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα ςυγγενι είδθ του λόγου, όπωσ το άρκρο και τθν επιφυλλίδα 

 να εντοπίηει ςε ζνα κείμενο (δοκίμιο/άρκρο /επιφυλλίδα κ.ά.): 
o το κζμα 
o τθν άποψθ του ςυγγραφζα 
o τα μζςα πεικοφσ που χρθςιμοποιεί για να τεκμθριϊςει τθν άποψι του 
o τισ προτάςεισ του για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ κ.ά. 
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 να διακρίνει ςε ζνα κείμενο το καίριο και το ουςιϊδεσ από τθ λεπτομζρεια και το επουςιϊδεσ.  
 
β) Όςον αφορά τθν οργάνωςθ / δομι ενόσ κειμζνου επιδιϊκεται ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ: 

 να εντοπίηει τα βαςικά μζρθ (πρόλογο, κφριο μζροσ, επίλογο) ενόσ κειμζνου 

 να χωρίηει το κείμενο ςε παραγράφουσ/νοθματικζσ ενότθτεσ  

 να αναγνωρίηει τα μζςα με τα οποία επιτυγχάνεται θ ςυνεκτικότθτα και θ ςυνοχι ενόσ κειμζνου 
(διαρκρωτικζσ λζξεισ, φράςεισ κ.ά.)  

 να επιςθμαίνει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οργανϊνονται οι παράγραφοι π.χ. με 
αιτιολόγθςθ, με ςφγκριςθ και αντίκεςθ, με οριςμό, με διαίρεςθ, με παράδειγμα κ.ά. 

 να διακρίνει τθν οργάνωςθ/δομι ενόσ κειμζνου (λογικι ι ςυνειρμικι οργάνωςθ, παραγωγικι ι 
επαγωγικι ςυλλογιςτικι πορεία κ.ά.). 
 
γ) Όςον αφορά τθ γλϊςςα ενόσ κειμζνου (λεξιλόγιο, ςτίξθ, μορφοςυντακτικά φαινόμενα, 
γλωςςικζσ ποικιλίεσ, λειτουργίεσ τθσ γλϊςςασ, φφοσ κ.ά.) επιδιϊκεται ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ: 

 να εντοπίηει και να αιτιολογεί επιλογζσ του πομποφ οι οποίεσ αφοροφν τθ χριςθ:  

 ενεργθτικισ ι πακθτικισ φωνισ 

 ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ τφπου (προςϊπου/χρόνου/ζγκλιςθσ) 

 μακροπερίοδου ι μθ λόγου 

 παρατακτικοφ ι υποτακτικοφ λόγου  

 ρθματικϊν ι ονοματικϊν ςυνόλων  

 αναφορικισ ι ποιθτικισ λειτουργίασ τθσ γλϊςςασ 

 των ςθμείων τθσ ςτίξθσ 

 λόγιων ι λαϊκϊν λζξεων, ειδικοφ λεξιλογίου, όρων κ.ά. 

 να αιτιολογεί τθν ορκογραφία λζξεων  

 να ερμθνεφει λζξεισ 

 να αξιολογεί τθν ακρίβεια και τθ ςαφινεια του λεξιλογίου 

 να βρίςκει ςυνϊνυμα, αντϊνυμα, ομόρριηα, να αντικακιςτά λζξεισ ι φράςεισ του κειμζνου με 
άλλεσ, να ςχθματίηει με οριςμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι περιόδουσ λόγου κ.ά. 

 να χαρακτθρίηει το φφοσ του κειμζνου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επικοινωνιακι περίςταςθ 
(ςκοπό, δζκτθ, είδοσ λόγου κ.ά.). 
 
2. Ο μακθτισ - με βάςθ ςυγκεκριμζνο κείμενο - παράγει γραπτό κείμενο. υγκεκριμζνα, 
επιδιϊκεται ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ: 

 να πυκνϊνει ζνα κείμενο, να κάνει τθν περίλθψι του 

 να δίνει τίτλο ςτο κείμενο ι πλαγιότιτλουσ ςε παραγράφουσ/νοθματικζσ ενότθτεσ ενόσ κειμζνου  

 να οργανϊνει το διάγραμμα του κειμζνου 

 να αναπτφςςει ζνα κειμενικό απόςπαςμα (μια φράςθ ι ζνα επιχείρθμα του κειμενογράφου) 

 να αναςκευάηει τα επιχειριματα του κειμενογράφου και να αναπτφςςει τθν αντίκετθ άποψθ 

 να μεταςχθματίηει ζνα κείμενο π.χ. από ζνα επίπεδο φφουσ ςε άλλο κ.ά.  
 
ΙΙ. ΓΑΦΩ  
 

Ο μακθτισ παράγει κείμενο, ενταγμζνο ςε επικοινωνιακό πλαίςιο, το κζμα του οποίου 
ςχετίηεται άμεςα ι ζμμεςα με οικείουσ κεματικοφσ κφκλουσ από τθ γλωςςικι διδαςκαλία. 

Από τα διάφορα είδθ γραπτοφ λόγου δίνεται ζμφαςθ ςτθν παραγωγι κριτικοφ–αποφαντικοφ 
λόγου, δθλαδι ςτθν παραγωγι κειμζνου ςτο οποίο κυριαρχοφν θ πεικϊ, θ λογικι οργάνωςθ, θ 
αναφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ, π.χ. άρκρου, επιςτολισ, γραπτισ ειςιγθςθσ κ.ά. 

το πλαίςιο τθσ παραγωγισ κειμζνου κα πρζπει να επιδιϊκεται από τον μακθτι: 
Α. Ωσ προσ το περιεχόμενο του κειμζνου 



 4 

 θ ςυνάφεια των εκτικζμενων ςκζψεων με τα ηθτοφμενα του κζματοσ 

 θ επαρκισ τεκμθρίωςθ των ςκζψεϊν του με τθν παράκεςθ κατάλλθλων επιχειρθμάτων 

 θ ανάπτυξθ όλων των κεματικϊν κζντρων 

 θ πρωτοτυπία των ιδεϊν 

 ο βακμόσ επίτευξθσ του ςτόχου που επιδιϊκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά. 
Β. Ωσ προσ τθν ζκφραςθ/μορφι του κειμζνου  

 θ ςαφισ και ακριβισ διατφπωςθ 

 ο λεκτικόσ και εκφραςτικόσ πλοφτοσ 

 θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ γλωςςικισ ποικιλίασ ανάλογα με το είδοσ του κειμζνου 

 θ τιρθςθ των μορφοςυντακτικϊν κανόνων 

 θ ορκογραφία και θ ςωςτι χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ κ.ά. 
Γ. Ωσ προσ τθ δομι/διάρκρωςθ του κειμζνου  

 θ λογικι αλλθλουχία των νοθμάτων 

 θ ςυνοχι του κειμζνου (ομαλι ςφνδεςθ προτάςεων, παραγράφων και ευρφτερων μερϊν του 
κειμζνου) 

 θ ζνταξθ του κειμζνου ςτο ηθτοφμενο επικοινωνιακό πλαίςιο κ.ά. 
 
 

ΙΣΤΟΙΑ (Γενικισ Ραιδείασ) 

Από το βιβλίο «Ιςτορία του Νεότερου και του φγχρονου Κόςμου (από το 1815 ζωσ ςιμερα) τθσ Γϋ 
Σάξθσ Γενικοφ Λυκείου και Δϋ Σάξθσ Εςπερινοφ Λυκείου, Γενικισ Παιδείασ, των Ιωάννθ 
Κολιόπουλου, Κωνςταντίνου βολόπουλου, Ευάνκθ Χατηθβαςιλείου, Θεόδωρου Νθμά, Χάριτοσ 
χολινάκθ - Χελιϊτθ. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Θ ΕΥΩΡΘ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871) 
1. Σο υνζδριο Ειρινθσ τθσ Βιζννθσ (1814-1815)                               
2. Σα εκνικά και φιλελεφκερα κινιματα ςτθν Ευρϊπθ                        
3. Θ Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821- Ζνα μινυμα ελευκερίασ για τθν Ευρϊπθ      

ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ: 

 Οργάνωςθ και ζκρθξθ τθσ Επανάςταςθσ,  

 Θ επανάςταςθ ςτισ Θγεμονίεσ,  

 Θ εδραίωςθ τθσ επανάςταςθσ,   

 Οι πρϊτεσ αντιδράςεισ ςτθν επανάςταςθ,  

 Θ εξζλιξθ τθσ Επανάςταςθσ  

4. Σο ελλθνικό κράτοσ και θ εξζλιξι του (1830-1881)                             
5. Σο Ανατολικό Ηιτθμα και ο Κριμαϊκόσ Πόλεμοσ                                  
6. Θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ                                                               
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΡΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914) 
1. Θ ακμι τθσ ευρωπαϊκισ αποικιοκρατίασ                                     
3. Προςπάκειεσ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ Ελλάδασ               
4. Εκνικά κινιματα ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ                
5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)                           
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Αϋ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 



 5 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Θ ΕΥΩΡΘ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΡΟΛΕΜΟΥ  
1. Θ δεκαετία 1920-1930                                                                
2. Εςωτερικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα (1923-1930)                     
3. Θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ και οι ςυνζπειζσ τθσ                        
4. Θ Ελλάδα κατά τθν κρίςιμθ δεκαετία 1930-1940          
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ο Βϋ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ                                

ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ: 2. Θ επικράτθςθ τθσ Γερμανίασ ςτθν θπειρωτικι Ευρϊπθ και θ επζκταςθ 

του πολζμου (1939-1942)  

                                                                                                                         
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΡΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ                                 

  
 

ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ (Γενικισ Ραιδείασ) 

Από το βιβλίο “Μακθματικά και τοιχεία τατιςτικισ” τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των                         
Λ. Αδαμόπουλου κ.ά. 
 
Κεφάλαιο 1  Διαφορικόσ Λογιςμόσ 

Παρ. 1.1. υναρτιςεισ. 
Παρ. 1.2. Θ ζννοια τθσ παραγϊγου.   
Παρ. 1.3.   Παράγωγοσ ςυνάρτθςθσ 
Παρ. 1.4    Εφαρμογζσ των Παραγϊγων, χωρίσ το κριτιριο τθσ 2θσ παραγϊγου.  

 
Κεφάλαιο 2 Στατιςτικι 

Παρ.  2.1 Βαςικζσ ζννοιεσ 
Παρ. 2.2 Παρουςίαςθ τατιςτικϊν Δεδομζνων, χωρίσ τθν υποπαράγραφο "Κλάςεισ άνιςου 
πλάτουσ". 
Παρ. 2.3 Μζτρα Θζςθσ και Διαςποράσ, χωρίσ τισ υποπαραγράφουσ "Εκατοςτθμόρια", 
“Επικρατοφςα τιμι” και "Ενδοτεταρτθμοριακό εφροσ". 
 
Κεφάλαιο 3 Ρικανότθτεσ 

Παρ. 3.1    Δειγματικόσ Χϊροσ-Ενδεχόμενα. 
Παρ. 3.2    Ζννοια τθσ Πικανότθτασ. 
 
Ραρατθριςεισ 

Θ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ κα διδαχτεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 
Σα κεωριματα, οι προτάςεισ, οι αποδείξεισ και οι αςκιςεισ που φζρουν αςτερίςκο δε διδάςκονται  
και δεν εξετάηονται. 
Οι εφαρμογζσ και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάηονται οφτε ωσ κεωρία οφτε ωσ 
αςκιςεισ, μποροφν, όμωσ, να χρθςιμοποιθκοφν ωσ προτάςεισ για τθ λφςθ αςκιςεων ι τθν 
απόδειξθ άλλων προτάςεων. 
Οι τφποι 2 και 4 των ςελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μακθματικά και τοιχεία τατιςτικισ» κα 
δίνονται ςτουσ μακθτζσ τόςο κατά τθ διδαςκαλία όςο και κατά τθν εξζταςθ κεμάτων, των οποίων 
θ αντιμετϊπιςθ απαιτεί τθ χριςθ τουσ. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γενικισ Ραιδείασ) 

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Παιδείασ των Αδαμαντιάδου . κ.ά., 
όπωσ αυτό αναμορφϊκθκε από τουσ Καλαϊτηιδάκθ Μ. και Πανταηίδθ Γ.  
 

Κεφάλαιο 1 : Άνκρωποσ και Υγεία 

Ενότθτα  

1.1 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υγεία του ανκρϊπου 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Μικροοργανιςμοί  

Κατθγορίεσ πακογόνων μικροοργανιςμϊν (εκτόσ ο «Πολλαπλαςιαςμόσ των ιών») 

Μετάδοςθ και αντιμετϊπιςθ των πακογόνων μικροοργανιςμϊν 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

Μθχανιςμοί άμυνασ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ – Βαςικζσ αρχζσ ανοςίασ 

Μθχανιςμοί μθ ειδικισ άμυνασ 

Μθχανιςμοί ειδικισ άμυνασ – Ανοςία 

Προβλιματα ςτθ δράςθ του ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ  

φνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςολογικισ Ανεπάρκειασ (AIDS) 

1.5 Ουςίεσ που προκαλοφν εκιςμό  

 

Κεφάλαιο 2: Άνκρωποσ και Ρεριβάλλον 

2.1 

2.1.1 

Θ ζννοια του οικοςυςτιματοσ 

Χαρακτθριςτικά οικοςυςτθμάτων 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

Ροι Ενζργειασ 

Σροφικζσ αλυςίδεσ και τροφικά πλζγματα 

Σροφικζσ πυραμίδεσ και τροφικά επίπεδα 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

Βιογεωχθμικοί κφκλοι 

Ο κφκλοσ του άνκρακα 

Ο κφκλοσ του αηϊτου 

Ο κφκλοσ του νεροφ 

2.4.3 

2.4.4 

Ερθμοποίθςθ 

Ρφπανςθ (εκτόσ: Ρφπανςη του εδάφουσ και Ηχορρφπανςη) 

 

Κεφάλαιο 3 : Εξζλιξθ 

3.1 

3.1.1 

Ειςαγωγι 

Σαξινόμθςθ των οργανιςμϊν και εξζλιξθ 
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3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

Θ κεωρία του Λαμάρκ 

Θ κεωρία τθσ Φυςικισ Επιλογισ 

Μερικζσ χριςιμεσ αποςαφθνίςεισ ςτθ κεωρία τθσ φυςικισ επιλογισ 

Θ φυςικι επιλογι εν δράςει 

3.2 

3.2.1 

Θ ςφγχρονθ ςφνκεςθ 

Οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν εξελικτικι πορεία 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.5  

3.4.6 

3.4.7 

Θ εξζλιξθ του ανκρϊπου 

Σο γενεαλογικό μασ δζντρο 

Θ εμφάνιςθ των Θθλαςτικϊν και των Πρωτευόντων 

Σα χαρακτθριςτικά των Πρωτευόντων 

Θ εμφάνιςθ των Ανκρωπιδϊν 

Οι πρϊτοι άνκρωποι 

Μόνο το απόςπαςμα «Όπωσ ςε κάθε βιολογικό είδοσ με μεγάλη εξάπλωςη, … ςτη 

ςυχνότητα εμφάνιςησ των αλληλόμορφων». 

 

 

Σθμείωςθ 

τθν εξεταςτζα-διδακτζα φλθ δεν περιλαμβάνονται τα παρακζματα, τα οποία ςκοπό ζχουν να 
δϊςουν τθ δυνατότθτα επιπλζον πλθροφόρθςθσ των μακθτϊν, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ, 
οι πίνακεσ, τα μικρά ζνκετα κείμενα ςε πλαίςιο και οι προτάςεισ για ςυνκετικζσ-δθμιουργικζσ 
εργαςίεσ των μακθτϊν.  

 

 
Β. ΜΑΘΘΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα  Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 

 Ιςτορία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 

 Λατινικά Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 

 Φυςικι Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν 

 Χθμεία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν 

 Μακθματικά Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν και Σπουδϊν Οικονομίασ & 

Ρλθροφορικισ 

 Βιολογία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν 

 Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον (ΑΕΡΡ) Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 

Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ 
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 Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ (ΑΟΘ) Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Σπουδϊν Οικονομίασ & 

Ρλθροφορικισ 

 

 

ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ  

Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 

A. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Από το βιβλίο «Αρχαία Ελλθνικά, Φιλοςοφικόσ Λόγοσ», Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Μ. Κοπιδάκθ, 
Δ. Λυπουρλι, κ.ά., ζκδοςθ (Ι.Σ.Τ.Ε.) "Διόφαντοσ". 
 
1. Ειςαγωγι:  

Ι.  Ο ΣΩΚΑΤΘΣ:  

 Κεφ. Δ2: Οι φιλοςοφικζσ ιδζεσ του ωκράτθ. Διαλεκτικι, μαιευτικι, ειρωνεία. Θ αναηιτθςθ των 
οριςμϊν, θ επαγωγικι μζκοδοσ και θ θκικι.  
Κεφ. Δ3: Θ δίκθ και ο κάνατοσ του ωκράτθ. 

 
ΙΙ. 

 
Ο ΡΛΑΤΩΝ:  
Κεφ. Ε1: Ο βίοσ του 

 
ΙΙΙ. 

 
Ρλάτωνοσ Ρρωταγόρασ:  

 α) (Α. Θ διάρκρωςθ του διαλόγου και τα πρόςωπα: «Ειςαγωγι…» ζωσ και «Θ απάντθςθ του 
Πρωταγόρα και ο μφκοσ για τθ δθμιουργία τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ») 
β) (Β. Θ φιλοςοφικι ςθμαςία του διαλόγου) 

 
IV. 

 
Ρλάτωνοσ Ρολιτεία: Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτεία 

 α) (1. Νεανικζσ φιλοδοξίεσ και απογοθτεφςεισ, 2. Θ ςυγγραφι τθσ Πολιτείασ και 3. Θ 
ςκθνοκεςία και τα πρόςωπα του διαλόγου)  

 β) (6. Οι τρεισ τάξεισ, 8. Θ αγωγι των φυλάκων, 12. Οι φιλόςοφοι-βαςιλείσ, 13. Θ δικαιοςφνθ 
και 14. Οι φαφλεσ πολιτείεσ). 

 γ) (Θ αλλθγορία του ςπθλαίου). 

 
V. 

 
ΑΙΣΤΟΤΕΛΘΣ (Βίοσ και ζργα): 

 α) («Πότε και ποφ γεννικθκε ο Αριςτοτζλθσ-Λίγα λόγια για τθν καταγωγι του» και «Ο 
Αριςτοτζλθσ ςτθν Ακαδθμία του Πλάτωνα: μακθτισ πρϊτα, δάςκαλοσ ςτθ ςυνζχεια»).   

  β) («Ο Αριςτοτζλθσ ςτθ Μακεδονία: δάςκαλοσ του Αλεξάνδρου», «Επιςτροφι του Αριςτοτζλθ 
ςτθν Ακινα: αρχίηει θ τρίτθ περίοδοσ τθσ φιλοςοφικισ του δραςτθριότθτασ. Ο Αριςτοτζλθσ 
διδάςκει ςτο Λφκειο» και «Ο Αριςτοτζλθσ εγκαταλείπει οριςτικά τθν Ακινα-Σο τζλοσ τθσ ηωισ 
του»). 

 
VI. 

 
Αριςτοτζλθ Θκικά Νικομάχεια, Ειςαγωγι (ολόκλθρθ) 

 
VII. 

 
Αριςτοτζλθ Ρολιτικά, Ειςαγωγι (ολόκλθρθ) 

 
2. Κείμενα: 

 Ι. ΡΛΑΤΩΝ 
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 Ρρωταγόρασ: οι ενότθτεσ 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. 

 Ρολιτεία: οι ενότθτεσ 11, 12 και 13. 

 ΙΙ. ΑΙΣΤΟΤΕΛΘΣ 

 Θκικά Νικομάχεια: οι ενότθτεσ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. 

 Ρολιτικά: οι ενότθτεσ: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20. 

 
 
 
B. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αδίδακτο πεηό κείμενο αρχαίων Ελλινων ςυγγραφζων τθσ αττικισ διαλζκτου. 
 
2. ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

α. Θ φλθ που περιλαμβάνεται ςτα βιβλία του Γυμναςίου «Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα» Αϋ, Βϋ, Γϋ 
Γυμναςίου, ζκδοςθ 2015. 
β. Ολόκλθρθ θ φλθ που περιλαμβάνεται ςτο βιβλίο τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου «Εγχειρίδιο 
Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ», ζκδοςθ 2015 (ενότθτεσ 1 - 21). 

 
 

ΙΣΤΟΙΑ 

Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 

Από το βιβλίο “Θζματα Νεοελλθνικισ Ιςτορίασ” τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Γ. Μαργαρίτθ, Αγ. 
Αηζλθ, Ν. Ανδριϊτθ, Θ. Δετοράκθ, Κ. Φωτιάδθ.  
 
Ι. ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΓΟΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΘΝ ΑΣΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ     

A. Θ Ελλθνικι οικονομία μετά τθν Επανάςταςθ  
Β. Θ Ελλθνικι οικονομία κατά το 19ο αιϊνα  
Γ. Οι οικονομικζσ εξελίξεισ κατά τον 20ο αιϊνα 
 

ΙΙ. Θ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ                              
(1821-1936) 

      Β. Χειραφζτθςθ και αναμόρφωςθ (1844-1880) 
      Γ. Δικομματιςμόσ και εκςυγχρονιςμόσ (1880-1909) 
      Δ. Ανανζωςθ-Διχαςμόσ (1909-1922) 
 
ΙΙΙ. ΤΟ ΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΗΘΤΘΜΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930) 
    Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα κατά το 19ο αιϊνα (Ειςαγωγι)  
    Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα κατά τον 20ο  αιϊνα (Ειςαγωγι)  
   Α. Προςφυγικά ρεφματα κατά τθν περίοδο 1914-1922 
    Β. Μικραςιατικι καταςτροφι 
    Γ. Θ αποκατάςταςθ των προςφφγων 
    Δ. Θ αποηθμίωςθ των ανταλλαξίμων και θ ελλθνοτουρκικι προςζγγιςθ 
    Ε. Θ ζνταξθ των προςφφγων ςτθν Ελλάδα 
 
ΙV. ΤΟ ΚΘΤΙΚΟ ΗΘΤΘΜΑ ΑΡΟ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΟΥ 20ου 
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ΑΙΩΝΑ. 
Ε. Θ περίοδοσ τθσ αυτονομίασ και θ ζνωςθ τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα 

 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 

Από τα δφο ςχολικά εγχειρίδια Λατινικϊν των Μ. Παςχάλθ και Γ. αββαντίδθ του Γενικοφ 
Λυκείου  

Σα κείμενα των ενοτιτων και τα γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα ςφμφωνα με τον 
ακόλουκο πίνακα:  

 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

Κειμ.3 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι-ςυντακτικό των κειμζνων 1, 2, 3 

Κειμ.5 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι-ςυντακτικό των κειμζνων 4,5 

Κειμ.6 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνου 6 

Κειμ.7 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνου 7 

Κειμ.11 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι κειμζνων 8, 9, 10, γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνου 11 

Κειμ.13 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι κειμζνου 12, γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνου 13 

Κειμ.14 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνου 14 

Κειμ.15 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνου 15 

Κειμ.20 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι κειμζνου 16, γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνων 17, 18, 19, 
20 

Κειμ.21 
Μετάφραςθ 

Συντακτικό κειμζνου 21 

Κειμ.24 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι κειμζνου 22, γραμματικι- ςυντακτικό κειμζνων 23, 24 

Κειμ.25 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνου 25 

Κειμ.27 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνων 26, 27 

Κειμ.29 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι-ςυντακτικό κειμζνων 28, ςυντακτικό κειμζνου 29 

Κειμ.31 
Μετάφραςθ 

Συντακτικό κειμ.30, 31 

Κειμ.34 
Μετάφραςθ 

Γραμματικι &ςυντακτικό κειμ.32, 33, 34 

Κειμ.36 
Μετάφραςθ 

Συντακτικό κειμζνων 35, 36 και 49 (μόνο ο προςδιοριςμόσ του 
ςκοποφ) 

Κειμ.38 Συντακτικό κειμζνων 37, 38 
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Μετάφραςθ 
 

Κειμ.42 
Μετάφραςθ 

 

Συντακτικό κειμζνων 39, 40 (μόνο οι εναντιωματικζσ), 41( μόνο οι 
απλζσ παραβολικζσ), 42 

Κειμ.43 
Μετάφραςθ 

Συντακτικό κειμζνων 43 και 46 (μόνο επιρρθματικζσ ςυμπεραςματικζσ 
προτάςεισ) 

Κειμ.44 
Μετάφραςθ 

Συντακτικό κειμζνου 44 και γραμματικι κειμζνου 50 

Κειμ.45 
Μετάφραςθ 

Συντακτικό κειμζνου 45 

 
 

 
 
 

ΦΥΣΙΚΘ 

Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν 

Από το βιβλίο «Φυςικι» Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν πουδϊν τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ 
Λυκείου των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α..  
 

1. ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ – ΜΘΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

1-1 Ειςαγωγι. 

1-2 Περιοδικά φαινόμενα. 

1-3 Απλι αρμονικι ταλάντωςθ. 

1-5α Φκίνουςεσ μθχανικζσ ταλαντϊςεισ.  

1-6α Εξαναγκαςμζνεσ Μθχανικζσ ταλαντϊςεισ.  

Από τθν 1-6β : Μόνο  τισ εφαρμογζσ του ςυντονιςμοφ ςτισ μθχανικζσ ταλαντϊςεισ 

1-7 φνκεςθ ταλαντϊςεων  

2. ΚΥΜΑΤΑ 

2-1 Ειςαγωγι. 

2-2 Μθχανικά κφματα. 

2-3 Επαλλθλία ι υπζρκεςθ κυμάτων. 

2-4 υμβολι δφο κυμάτων ςτθν επιφάνεια υγροφ. 

2-5 τάςιμα κφματα. 

3. ΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΘΣΘ 

3-1 Ειςαγωγι. 

3-2 Τγρά ςε ιςορροπία. 

3-3 Ρευςτά ςε κίνθςθ. 
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3-4 Διατιρθςθ τθσ φλθσ και εξίςωςθ ςυνζχειασ . 

3-5 Διατιρθςθ τθσ ενζργειασ και εξίςωςθ Bernoulli. 

3-6 Θ τριβι ςτα ρευςτά. 

4. ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΣΤΕΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

4-1 Ειςαγωγι. 

4-2 Οι κινιςεισ των ςτερεϊν ςωμάτων. 

4-3 Ροπι δφναμθσ. 

4-4 Ιςορροπία ςτερεοφ ςϊματοσ. 

4-5 Ροπι αδράνειασ. 

4-6 Θεμελιϊδθσ νόμοσ τθσ ςτροφικισ κίνθςθσ. 

4-7 τροφορμι. 

4-8 Διατιρθςθ τθσ ςτροφορμισ. 

4-9 Κινθτικι ενζργεια λόγω περιςτροφισ. 

4-10 Ζργο κατά τθ ςτροφικι κίνθςθ. 

 

5. ΚΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΘΣΕΙΣ 

5-1 Ειςαγωγι. 

5-2 Κροφςεισ.  

5-3 Κεντρικι ελαςτικι κροφςθ δφο ςφαιρϊν. 

5-4 Ελαςτικι κροφςθ ςϊματοσ με άλλο ακίνθτο πολφ μεγάλθσ μάηασ. 

5-9 Φαινόμενο Doppler.  

 

Οδθγίεσ  

 Θ ενότθτα των κροφςεων (παρ.5-1 ζωσ και 5-4) να διδαχκεί πριν από τθν ενότθτα των 

ταλαντϊςεων. Οι κροφςεισ ωσ φαινόμενο χρθςιμοποιοφνται ςτισ αςκιςεισ και τα 

προβλιματα του βιβλίου ςτα κεφάλαια των ταλαντϊςεων και του ςτερεοφ ςϊματοσ. Αν θ 

διδαςκαλία τουσ  προθγθκεί τότε κα αποφευχκοφν παλίνδρομεσ ενζργειεσ μεταξφ τθσ 

χριςθσ πλαςτικϊν και ελαςτικϊν κροφςεων. 

 

 Θ ενότθτα του φαινομζνου Doppler (5-9) να διδαχκεί μετά τα τάςιμα κφματα κακϊσ θ 

διδαςκαλία του αναφζρεται μόνο ςτα θχθτικά κφματα που είναι μθχανικά κφματα. Για τα 

φαινόμενα των κροφςεων και Doppler δεν κα γίνεται αναφορά ςτα ςυςτιματα 

αδρανειακϊν παρατθρθτϊν. 
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Σθμείωςθ :Σα ζνθετα που περιλαμβάνονται ςτα διδακτικά βιβλία δεν αποτελοφν εξεταςτζα φλη 

 
 

ΧΘΜΕΙΑ 

Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν 

Από το βιβλίο «Χθμεία» τθσ Γϋ Σάξθσ Γενικοφ Λυκείου των . Λιοδάκθ, Δ. Γάκθ κ.ά., ζκδοςθ 

(Ι.Σ.Τ.Ε.) «Διόφαντοσ». 

Κεφάλαιο «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΘ – ΘΛΕΚΤΟΛΥΣΘ»  

 Παρ. «Αρικμόσ οξείδωςθσ. Οξείδωςθ – Αναγωγι»  

 Από τθν παρ. «Κυριότερα οξειδωτικά –αναγωγικά. Αντιδράςεισ οξειδοαναγωγισ»: 

- υποενότθτα «υμπλιρωςθ αντιδράςεων οξειδοαναγωγισ» μόνο θ «Μζκοδοσ μεταβολισ 

του αρικμοφ οξείδωςθσ» και  

- υποενότθτα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικϊν αντιδράςεων» μόνο τα: 1) Οξείδωςθ ΝΘ3 

από CuO, 4) Οξείδωςθ CO από KMnO4 παρουςία H2SO4 και 5) Οξείδωςθ FeCl2 από 

K2Cr2O7 παρουςία HCl. 

Κεφάλαιο «ΘΕΜΟΧΘΜΕΙΑ»  

 Παρ. «Μεταβολι ενζργειασ κατά τισ χθμικζσ μεταβολζσ. Ενδόκερμεσ-εξϊκερμεσ 

αντιδράςεισ Θερμότθτα αντίδραςθσ – ενκαλπία»  

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ υποενοτιτων: «Ενκαλπία αντίδραςθσ – ΔΗ», «Πρότυπθ ενκαλπία αντίδραςθσ,  

ΔΗ0», «Πρότυπθ ενκαλπία ςχθματιςμοφ, ΔΗ0
f», «Πρότυπθ ενκαλπία καφςθσ , ΔΗ0

c», 

«Πρότυπθ ενκαλπία εξουδετζρωςθ, ΔΗ0
n», «Πρότυπθ ενκαλπία διάλυςθσ, ΔΗ0

sol» και 

«Ενκαλπία δεςμοφ, ΔΗ0
B». 

Κεφάλαιο «ΧΘΜΙΚΘ ΚΙΝΘΤΙΚΘ»  

 Παρ. «Γενικά για τθ χθμικι κινθτικι και τθ χθμικι αντίδραςθ - Σαχφτθτα αντίδραςθσ» μζχρι 

και το 1ο Παράδειγμα με τθν Εφαρμογι του. 

Κεφάλαιο «ΧΘΜΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ»  

 Ειςαγωγι  

 Παρ. «Ζννοια χθμικισ ιςορροπίασ-Απόδοςθ αντίδραςθσ»  

 Παρ. «Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ κζςθ χθμικισ ιςορροπίασ – Αρχι Le Chatelier»  

 Από τθν παρ. «τακερά χθμικισ ιςορροπίασ Kc – Kp» μόνο θ υποενότθτα «τακερά χθμικισ 

ιςορροπίασ Kc» χωρίσ τθν Κινθτικι απόδειξθ του νόμου χθμικισ ιςορροπίασ.  

Ραρατιρθςθ: Δεν κα διδαχκοφν τα παραδείγματα και οι αςκιςεισ που απαιτοφν γνϊςθ τθσ 



 14 

ζννοιασ μερικι πίεςθ αερίου και του Νόμου μερικϊν πιζςεων του Dalton. 

Κεφάλαιο «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ»  

ΕKTΟΣ ΑΡΟ:  

 υποενότθτα «Ιςχφσ οξζων – βάςεων και μοριακι δομι» τθσ παρ. «Ιοντιςμόσ οξζων – 

βάςεων» και  

 παρ. «Γινόμενο διαλυτότθτασ».  

Κεφάλαιο «ΘΛΕΚΤΟΝΙΑΚΘ ΔΟΜΘ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΟΔΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ»  

ΕKTΟΣ ΑΡΟ:  

 υποενότθτα «Θλεκτροςυγγζνεια» τθσ παρ. «Μεταβολι οριςμζνων περιοδικϊν ιδιοτιτων» 

και  

 παρ. «Θλεκτρονιακοί τφποι - χιματα μορίων» 

Κεφάλαιο «ΟΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ»  

ΕKTΟΣ ΑΡΟ:   

 υποενότθτα «Επαγωγικό φαινόμενο» τθσ παρ. «Δομι οργανικϊν ενϊςεων - Διπλόσ και 

τριπλόσ δεςμόσ - Επαγωγικό φαινόμενο»,  

 παρ. «τερεοϊςομζρεια (εναντιοςτερεομζρεια και διαςτερεομζρεια)», 

 υποενότθτεσ «Θ αρωματικι υποκατάςταςθ» και «Μερικοί μθχανιςμοί οργανικϊν 

αντιδράςεων» τθσ παρ. «Κατθγορίεσ οργανικϊν αντιδράςεων και μερικοί μθχανιςμοί 

οργανικϊν αντιδράςεων»,  

 υποενότθτα «Οργανικζσ ςυνκζςεισ» τθσ παρ. «Οργανικζσ ςυνκζςεισ – Διακρίςεισ» με 

εξαίρεςθ τθν αλογονοφορμικι αντίδραςθ. 

 
ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΑ 

Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν και  

Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ 

 
Από το βιβλίο «Μακθματικά» Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν πουδϊν και πουδϊν 
Οικονομίασ & Πλθροφορικισ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Ανδρεαδάκθ τ., κ.ά. 
 
 
ΜΕΟΣ Β 
 
Κεφάλαιο 1      Πριο - Συνζχεια ςυνάρτθςθσ 

 
Παρ. 1.1     Πραγματικοί αρικμοί.  
Παρ. 1.2     υναρτιςεισ. 
Παρ. 1.3     Μονότονεσ ςυναρτιςεισ- Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ. 
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Παρ. 1.4     Όριο ςυνάρτθςθσ ςτο x0R 
                Παρ. 1.5     Ιδιότθτεσ των ορίων, χωρίσ τισ αποδείξεισ τθσ υποπαραγράφου 
                                    " Σριγωνομετρικά όρια" 

Παρ. 1.6     Μθ πεπεραςμζνο όριο ςτο x0R. 
Παρ. 1.7     Όρια ςυνάρτθςθσ ςτο άπειρο. 
Παρ. 1.8     υνζχεια ςυνάρτθςθσ. 

 
Κεφάλαιο 2 Διαφορικόσ Λογιςμόσ 

 
Παρ. 2.1     Θ ζννοια τθσ παραγϊγου, χωρίσ τθν υποπαράγραφο "Κατακόρυφθ εφαπτομζνθ"  
 
Παρ. 2.2 Παραγωγίςιμεσ ςυναρτιςεισ- Παράγωγοσ ςυνάρτθςθ (Χωρίσ τισ αποδείξεισ των 

τφπων  
΄

   ςτθ ςελίδα 224 και  
΄

   ςτθ ςελίδα 225).  

Παρ. 2.3     Κανόνεσ παραγϊγιςθσ, χωρίσ τθν απόδειξθ  του κεωριματοσ που αναφζρεται 
ςτθν  

                  παράγωγο γινομζνου ςυναρτιςεων. 
Παρ. 2.4    Ρυκμόσ μεταβολισ. 
Παρ. 2.5    Θεϊρθμα Μζςθσ Σιμισ Διαφορικοφ Λογιςμοφ. 
Παρ. 2.6    υνζπειεσ του Θεωριματοσ Μζςθσ Σιμισ. 
Παρ. 2.7    Σοπικά ακρότατα ςυνάρτθςθσ χωρίσ το κεϊρθμα τθσ ςελίδασ 264 (κριτιριο τθσ 2θσ  
                  παραγϊγου). 
Παρ. 2.8    Κυρτότθτα - θμεία καμπισ ςυνάρτθςθσ. (Θα μελετθκοφν μόνο οι ςυναρτιςεισ που   
                  είναι δφο, τουλάχιςτον, φορζσ παραγωγίςιμεσ ςτο εςωτερικό του πεδίου οριςμοφ τουσ). 
Παρ. 2.9    Αςφμπτωτεσ - Κανόνεσ De l’ Hospital. 
Παρ. 2.10  Μελζτθ και χάραξθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ μιασ ςυνάρτθςθσ. 

 
Κεφάλαιο 3 Ολοκλθρωτικόσ Λογιςμόσ 

 
Παρ. 3.1  Αόριςτο ολοκλιρωμα. (Μόνο θ υποπαράγραφοσ «Αρχικι ςυνάρτθςθ» που κα  

ςυνοδεφεται από πίνακα παραγουςϊν ςυναρτιςεων ο οποίοσ κα περιλαμβάνεται       
ςτισ διδακτικζσ οδθγίεσ) 

 
Παρ. 3.4   Οριςμζνο ολοκλιρωμα 

Παρ. 3.5.  Θ ςυνάρτθςθ F(x) = 
x

f (t)dt
   

 
 
υπόδειξη - οδηγία: 
Διατυπώνεται χωρίσ να αποδειχτεί η πρόταςη: 

«Αν , όπου Δ διάςτημα, είναι μια ςυνεχήσ ςυνάρτηςη, τότε για κάθε  η 

ςυνάρτηςη  είναι μια παράγουςα τησ f»,  
και με τη βοήθεια αυτήσ αποδεικνφεται το Θεμελιώδεσ θεώρημα τησ Ανάλυςησ. 

Η ειςαγωγή τησ ςυνάρτηςησ  γίνεται για να αποδειχθεί το Θεμελιώδεσ 
Θεώρημα του ολοκληρωτικοφ λογιςμοφ και να αναδειχθεί η ςφνδεςη του Διαφορικοφ με 
τον Ολοκληρωτικό Λογιςμό.  
Για το λόγο αυτό δεν θα διδαχθοφν αςκήςεισ που αναφζρονται ςτην παραγώγιςη τησ 
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ςυνάρτηςησ  και γενικότερα τησ ςυνάρτηςησ .  
 
Παρ. 3.7  Εμβαδόν επιπζδου χωρίου, χωρίσ τθν εφαρμογι 3 τθσ ςελίδασ 348. 

 

Ραρατθριςεισ 

Θ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ κα διδαχτεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 
Σα κεωριματα, οι προτάςεισ, οι αποδείξεισ και οι αςκιςεισ που φζρουν αςτερίςκο δε διδάςκονται  
και δεν εξετάηονται. 
Οι εφαρμογζσ και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάηονται οφτε ωσ κεωρία οφτε ωσ 
αςκιςεισ, μποροφν, όμωσ, να χρθςιμοποιθκοφν ωσ προτάςεισ για τθ λφςθ αςκιςεων ι τθν 
απόδειξθ άλλων προτάςεων. 
Εξαιροφνται από τθν εξεταςτζα-διδακτζα φλθ οι εφαρμογζσ και οι αςκιςεισ που αναφζρονται ςε 
λογαρίκμουσ με βάςθ διαφορετικι του e και του 10. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν 

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ τθσ Γϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν 
πουδϊν των Αλεπόρου-Μαρίνου Β., Αργυροκαςτρίτθ Α., Κομθτοποφλου Α., Πιαλόγλου Π., γουρίτςα 
Β..  
 
Κεφάλαιο 1    «Σο γενετικό υλικό». 
Κεφάλαιο 2    «Αντιγραφι, ζκφραςθ και ρφκμιςθ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ». 
Κεφάλαιο 4    «Σεχνολογία του αναςυνδυαςμζνου DNA». 
Κεφάλαιο 5    «Μενδελικι κλθρονομικότθτα». 
Κεφάλαιο 6    «Μεταλλάξεισ». 
Κεφάλαιο 7     «Αρχζσ και μεκοδολογία τθσ Βιοτεχνολογίασ» εκτόσ από τθν ενότθτα ‘’Θ παραγωγι          
                         τθσ πενικιλίνθσ αποτελεί ςθμαντικό ςτακμό ςτθν πορεία τθσ Βιοτεχνολογίασ’’  
Κεφάλαιο 8     «Εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ ςτθν Ιατρικι» εκτόσ από τισ ενότθτεσ ‘’Εμβόλια’’ και   
                         ‘’Αντιβιοτικά’’. 
Κεφάλαιο 9    «Εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ ςτθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία». 

Σθμείωςθ 

τθν εξεταςτζα-διδακτζα φλθ δεν περιλαμβάνονται: 
α) Σα ζνκετα - παρακζματα, τα οποία ςκοπό ζχουν να δϊςουν τθ δυνατότθτα επιπλζον 
πλθροφόρθςθσ των μακθτϊν, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ, ςε κζματα που αναδεικνφουν τθ 
ςχζςθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Βιολογίασ και των εφαρμογϊν τθσ με όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ 
ηωισ. 
β) Οι χθμικοί τφποι, οι οποίοι ςυνοδεφουν το κείμενο και ςυμβάλλουν ςτθν κατανόθςι του, ςε 
καμία όμωσ περίπτωςθ δεν απαιτείται θ απομνθμόνευςι τουσ. 
γ) Όςα αναφζρονται υπό τον τίτλο ‘’Ασ ερευνιςουμε …’’, ςτο τζλοσ κάκε κεφαλαίου και τα οποία 
αποτελοφν προτάςεισ για ςυνκετικζσ-δθμιουργικζσ εργαςίεσ των μακθτϊν. 
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ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΣΕ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΡΡ) 

Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ 

Από το βιβλίο «Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον» τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ 
Λυκείου των Α. Βακάλθ, Θ. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδθ, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. 
Πολίτθ, ζκδοςθ (Ι.Σ.Τ.Ε.) "Διόφαντοσ". 
 
 
2. Βαςικζσ Ζννοιεσ Αλγορίκμων 

2.1 Σι είναι αλγόρικμοσ. 
2.3 Περιγραφι και αναπαράςταςθ αλγορίκμων. 
2.4 Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ/ εντολζσ ενόσ αλγορίκμου. 

 2.4.1 Δομι ακολουκίασ. 
 2.4.2 Δομι Επιλογισ. 

2.4.3 Διαδικαςίεσ πολλαπλϊν επιλογϊν (αφαιρείται θ εντολι πολλαπλισ επιλογισ 
"Επίλεξε")  

 2.4.4 Εμφωλευμζνεσ Διαδικαςίεσ. 
 2.4.5 Δομι Επανάλθψθσ. 
 
3. Δομζσ Δεδομζνων και Αλγόρικμοι  
 3.2 Αλγόρικμοι + Δομζσ Δεδομζνων =Προγράμματα 
 3.3 Πίνακεσ 
 3.4 τοίβα 
 3.5 Ουρά 
 3.6 Αναηιτθςθ  
 3.7 Σαξινόμθςθ 
 3.9  Άλλεσ δομζσ δεδομζνων 
 
5. Ανάλυςθ Αλγορίκμων 
 5.1  Επίδοςθ αλγορίκμων 

 5.1.1  Χειρότερθ περίπτωςθ ενόσ αλγορίκμου 
 5.1.2  Μζγεκοσ  ειςόδου ενόσ αλγορίκμου 
 5.1.3  Χρόνοσ  εκτζλεςθσ προγράμματοσ ενόσ αλγορίκμου 
 5.1.4  Αποδοτικότθτα αλγορίκμων 

         5.3 Πολυπλοκότθτα αλγορίκμων 
 
6. Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό 
 6.3 Φυςικζσ και τεχνθτζσ γλϊςςεσ. 
 6.4 Σεχνικζσ ςχεδίαςθσ προγραμμάτων. 
       6.4.1 Ιεραρχικι ςχεδίαςθ προγράμματοσ. 
       6.4.2 Σμθματικόσ προγραμματιςμόσ. 
       6.4.3 Δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ.  
 6.7 Προγραμματιςτικά περιβάλλοντα. 
 
7. Βαςικά ςτοιχεία προγραμματιςμοφ. 

7.1 Σο αλφάβθτο τθσ ΓΛΩΑ. 
7.2 Σφποι δεδομζνων. 
7.3 τακερζσ. 
7.4 Μεταβλθτζσ. 
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7.5 Αρικμθτικοί τελεςτζσ. 
7.6 υναρτιςεισ. 
7.7 Αρικμθτικζσ εκφράςεισ. 
7.8 Εντολι εκχϊρθςθσ. 
7.9 Εντολζσ ειςόδου-εξόδου. 
7.10 Δομι προγράμματοσ. 

 
8. Επιλογι και επανάλθψθ 

8.1 Εντολζσ Επιλογισ 
8.1.1 Εντολι ΑΝ 

8.2 Εντολζσ επανάλθψθσ 
8.2.1 Εντολι ΟΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
8.2.2 Εντολι ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ 
8.2.3 Εντολι ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ 

 
9. Ρίνακεσ 

9.1 Μονοδιάςτατοι πίνακεσ. 
9.2 Πότε πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πίνακεσ. 
9.3 Πολυδιάςτατοι πίνακεσ. 
9.4 Συπικζσ επεξεργαςίεσ πινάκων. 

 
10. Υποπρογράμματα 

10.1 Σμθματικόσ προγραμματιςμόσ. 
10.2 Χαρακτθριςτικά των υποπρογραμμάτων. 
10.3 Πλεονεκτιματα του τμθματικοφ προγραμματιςμοφ. 
10.4 Παράμετροι. 
10.5 Διαδικαςίεσ και ςυναρτιςεισ. 

10.5.1 Οριςμόσ και κλιςθ ςυναρτιςεων. 
10.5.2 Οριςμόσ και κλιςθ διαδικαςιϊν. 
10.5.3 Πραγματικζσ και τυπικζσ παράμετροι. 

10.6   Εμβζλεια μεταβλθτϊν – ςτακερϊν 
 
 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

● Οι Αλγόρικμοι να υλοποιοφνται ςε αμιγϊσ προγραμματιςτικό περιβάλλον και ςυγκεκριμζνα 

αυτό τθσ ΓΛΩΑ.  

● Επιςκόπθςθ τθσ ζννοιασ του αλγορίκμου, των χαρακτθριςτικϊν του και των τρόπων 

αναπαράςταςισ του, και ειςαγωγι ςτα χαρακτθριςτικά των γλωςςϊν προγραμματιςμοφ 

και ειδικά τθσ ΓΛΩΑ.  

● Οι βαςικζσ αλγορικμικζσ δομζσ  του κεφαλαίου 2  (ακολουκίασ, επιλογισ και επανάλθψθσ) 

να διδαχκοφν ςυνοπτικά και παράλλθλα με το κεφάλαιο 7 και 8 ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

κάλυψθσ τυχόν γνωςιακϊν κενϊν από τθν προθγοφμενθ τάξθ, με τισ αςκιςεισ  να 

υλοποιοφνται απ’ ευκείασ ςε ΓΛΩΑ.  

● το κεφάλαιο 3: 
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○ Να προςτεκοφν  αςκιςεισ ςτθ ςτοίβα και ουρά που επίςθσ κα υλοποιθκοφν απ’ 

ευκείασ ςε ΓΛΩΑ. και με τθν πρόςκεςθ τθσ  ενότθτασ 3.9  που κα διδαχκεί.  

○ Οι δυναμικζσ δομζσ τθσ ενότθτασ 3.9  (λίςτεσ, δζνδρα, γράφοι) να διδαχκοφν 

αποκλειςτικά ωσ κεωρία. 

○ Οι πίνακεσ να διδαχκοφν παράλλθλα με το κεφάλαιο 9 με τισ αςκιςεισ  να 

υλοποιοφνται απ’ ευκείασ ςε ΓΛΩΑ. 

○ Ειςάγονται νζοι αλγόρικμοι αναηιτθςθσ και ταξινόμθςθσ ςε πίνακεσ. 

● το κεφάλαιο 5 να διδαχκοφν  οι ενότθτεσ 5.1 (επίδοςθ αλγορίκμων), και 5.3 

(πολυπλοκότθτα αλγορίκμων). Θ ζννοια τθσ επίδοςθσ να εξεταςτεί με αναφορά ςτουσ 

αλγορίκμουσ αναηιτθςθσ και ταξινόμθςθσ.  Θ πολυπλοκότθτα αλγορίκμων κα διδαχκεί 

κεωρθτικά με παραδείγματα και ςε ςφνδεςθ με τθν επίδοςθ χωρίσ οι μακθτζσ να 

εμπλακοφν ςε αςκιςεισ υπολογιςμοφ τθσ τάξθσ Ο ενόσ αλγορίκμου.   

 

ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΩΙΑΣ (ΑΟΘ) 

Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ 

Από το βιβλίο «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ» τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Λιανοφ Θ., 
Παπαβαςιλείου Α. και Χατηθανδρζου Α.. 

 
Κεφ. 1:     Βαςικζσ Οικονομικζσ Ζννοιεσ, εκτόσ των παραγράφων 6 και 13. 
Κεφ. 2:  Θ ηιτθςθ των αγακϊν. 
Κεφ. 3:  Θ παραγωγι τθσ επιχείρθςθσ και το κόςτοσ, εκτόσ των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που     
              αναφζρονται ςτο κόςτοσ παραγωγισ. 
Κεφ. 4:  Θ προςφορά των αγακϊν. 
Κεφ. 5:  Ο Προςδιοριςμόσ των τιμϊν, εκτόσ τθσ παραγράφου 6. 
Οι ερωτιςεισ και οι αςκιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτα προαναφερόμενα κεφάλαια. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


