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ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο-δηδαθηέαο ύιεο ησλ Παλειιαδηθά εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ
ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013.
Έρνληαο ππφςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2525/97 (ΦΔΚ Α΄ 188) «Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε ησλ
απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».

2.

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 παξ. 1 θαη 30 ηνπ π.δ. 60/2006 (ΦΔΚ Α΄ 65) «Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ
ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ».

3.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3475/06 (ΦΔΚ Α΄ 146) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».

4.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98) θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε
απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.

5.

Tε κε αξ. πξση. 63442/Γ2/27-06-2005 (ΦΔΚ B΄ 921) Τ.Α. «Παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα Γ΄ ηάμεο Ζκεξεζίνπ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ Δληαίνπ Λπθείνπ» θαη ηε κε αξ. πξση.
106529/Γ2/28-09-2007 Τ.Α. (ΦΔΚ Β΄ 1988) «Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. πξση. 63442/Γ2/27-08-2005 σο
πξνο ηελ νλνκαζία ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄
ηάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ».

6.

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 3 πεξ. α, 20 παξ. 33, 21 πεξ. α, 60 παξ. 1 θαη 61 παξ. 1 ηνπ λ.
3966/2011 (ΦΔΚ Α΄ 118) «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

7.

Σε κε αξ. πξση. Φ.908/18254/Ζ/20-02-2012 (ΦΔΚ Β΄ 372) Τ.Α. κε ζέκα «Γηαπηζησηηθή πξάμε παχζεο
ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ην λ. 3966/2011 (ΦΔΚ Α΄ 118) θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.)»
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Απνθαζίδνπκε:
Οξίδνπκε ηελ εμεηαζηέα - δηδαθηέα χιε ησλ Παλειιαδηθά εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο
ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 σο εμήο:

Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
Α. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ηε δηδαθηέα - εμεηαζηέα ύιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εγρεηξίδηα:
1. Έθθξαζε-Έθζεζε Σεύρνο Γ΄ ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ησλ Υ. Σζνιάθε θ.ά., έθδνζε
2012, εθηφο απφ ηα εμήο:
Ζ ελφηεηα: Ζ πεηζψ ζην δηθαληθφ ιφγν
Ζ ελφηεηα: Ζ Ηζηνξία ηνπ δνθηκίνπ
To θεθάιαην: Δξεπλεηηθή Δξγαζία
2. Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθό Λύθεην - Θεκαηηθνί Κύθινη ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθό Λύθεην
ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο είλαη
γεληθφηεξα ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ γισζζηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ (σο πνκπνχ θαη σο δέθηε).
πγθεθξηκέλα:
Η. ΓΗΑΒΑΕΧ / ΚΑΣΑΝΟΧ ΚΑΗ ΓΡΑΦΧ
1. Ο καζεηήο απαληά γξαπηά ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ έλα θείκελν.
α) Όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ελφο θεηκέλνπ, επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα :
λα δηαθξίλεη:
o
ηνπο ηξφπνπο πεηζνύο (επίκληζη ζηη λογική, επίκληζη ζηο ζσναίζθημα ηοσ δέκηη, επίκληζη
ζηο ήθος, επίκληζη ζηην ασθενηία)
o
ηα κέζα πεηζνχο (επηρεηξήκαηα, ηεθκήξηα θ.ά.)
o
ην είδνο ηεο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο (παξαγσγηθή-επαγσγηθή) κηαο παξαγξάθνπ ή ελφο θεηκέλνπ
λα δηαθξίλεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πεηζνχο:
o
ζηε δηαθήκηζε
o
ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν
o
ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν
λα αμηνινγεί ηα κέζα πεηζνχο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
o
λα ειέγρεη ηελ αιήζεηα, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ελφο επηρεηξήκαηνο
o
λα ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεθκεξίσλ
λα δηαθξίλεη ηελ πεηζψ απφ ηελ πξνπαγάλδα
λα δηαθξίλεη ην είδνο ηνπ δνθηκίνπ, κε βάζε:
o
ηελ νξγάλσζε / δνκή (ζπλεηξκηθή – ινγηθή)
o
ην ζθνπφ (απφδεημε κηαο ζέζεο – ειεχζεξνο ζηνραζκφο)
o
ηελ νπηηθή (ππνθεηκεληθή – αληηθεηκεληθή)
o
ηε γιψζζα ηνπ (πνηεηηθή, αλαθνξηθή ιεηηνπξγία) θ.ά.
λα αλαγλσξίδεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνθηκίνπ, φπσο είλαη ν ππνθεηκεληζκφο, ν αληηδηδαθηηζκφο, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο, ν εμνκνινγεηηθφο ηφλνο θ.ά.
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λα δηαθξίλεη ην δνθίκην απφ άιια ζπγγελή είδε ηνπ ιφγνπ, φπσο ην άξζξν θαη ηελ επηθπιιίδα
o
o
o
o

λα εληνπίδεη ζε έλα θείκελν (δνθίκην /άξζξν /επηθπιιίδα θ.ά.):
ην ζέκα
ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα
ηα κέζα πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ άπνςή ηνπ
ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θ.ά.
λα δηαθξίλεη ζε έλα θείκελν ην θαίξην θαη ην νπζηψδεο απφ ηε ιεπηνκέξεηα θαη ην επνπζηψδεο.

β) Όζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε / δνκή ελφο θεηκέλνπ επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε:
λα εληνπίδεη ηα βαζηθά κέξε (πξφινγν, θχξην κέξνο, επίινγν) ελφο θεηκέλνπ
λα ρσξίδεη ην θείκελν ζε παξαγξάθνπο/λνεκαηηθέο ελφηεηεο
λα αλαγλσξίδεη ηα κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ζπλνρή ελφο θεηκέλνπ
(δηαξζξσηηθέο ιέμεηο, θξάζεηο θ.ά.)
λα επηζεκαίλεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νξγαλψλνληαη νη παξάγξαθνη π.ρ. κε αηηηνιφγεζε, κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε, κε νξηζκφ, κε δηαίξεζε, κε παξάδεηγκα θ.ά.
λα δηαθξίλεη ηελ νξγάλσζε/δνκή ελφο θεηκέλνπ (ινγηθή ή ζπλεηξκηθή νξγάλσζε, παξαγσγηθή ή
επαγσγηθή ζπιινγηζηηθή πνξεία θ.ά.).
γ) Όζνλ αθνξά ηε γιώζζα ελφο θεηκέλνπ (ιεμηιφγην, ζηίμε, κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα, γισζζηθέο πνηθηιίεο, ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο, χθνο θ.ά.) επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε:
λα εληνπίδεη θαη λα αηηηνινγεί επηινγέο ηνπ πνκπνχ νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ρξήζε:
ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο θσλήο
ζπγθεθξηκέλνπ ξεκαηηθνχ ηχπνπ (πξνζψπνπ/ρξφλνπ/έγθιηζεο)
καθξνπεξίνδνπ ή κε ιφγνπ
παξαηαθηηθνχ ή ππνηαθηηθνχ ιφγνπ
ξεκαηηθψλ ή νλνκαηηθψλ ζπλφισλ
αλαθνξηθήο ή πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο
ησλ ζεκείσλ ηεο ζηίμεο
ιφγησλ ή ιατθψλ ιέμεσλ, εηδηθνχ ιεμηινγίνπ, φξσλ θ.ά.
λα αηηηνινγεί ηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ
λα εξκελεχεη ιέμεηο
λα αμηνινγεί ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζαθήλεηα ηνπ ιεμηινγίνπ
λα βξίζθεη ζπλψλπκα, αληψλπκα, νκφξξηδα, λα αληηθαζηζηά ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε
άιιεο, λα ζρεκαηίδεη κε νξηζκέλεο ιέμεηο θξάζεηο ή πεξηφδνπο ιφγνπ θ.ά.
λα ραξαθηεξίδεη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (ζθνπφ, δέθηε, είδνο ιφγνπ θ.ά.).
2. Ο καζεηήο - κε βάζε ζπγθεθξηκέλν θείκελν- παξάγεη γξαπηό θείκελν. πγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε:
λα ππθλώλεη έλα θείκελν, λα θάλεη ηελ πεξίιεςή ηνπ
λα δίλεη ηίηιν ζην θείκελν ή πιαγηφηηηινπο ζε παξαγξάθνπο/λνεκαηηθέο ελφηεηεο ελφο θεηκέλνπ
λα νξγαλψλεη ην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ
λα αλαπηύζζεη έλα θεηκεληθφ απφζπαζκα, (κηα θξάζε ή έλα επηρείξεκα ηνπ θεηκελνγξάθνπ)
λα αλαζθεπάδεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θεηκελνγξάθνπ θαη λα αλαπηχζζεη ηελ αληίζεηε άπνςε
λα κεηαζρεκαηίδεη έλα θείκελν π.ρ. απφ έλα επίπεδν χθνπο ζε άιιν θ.ά.
ΗΗ. ΓΡΑΦΧ
Ο καζεηήο παξάγεη θείκελν, εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην, ην ζέκα ηνπ νπνίνπ
ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε νηθείνπο ζεκαηηθνχο θχθινπο απφ ηε γισζζηθή δηδαζθαιία.
Απφ ηα δηάθνξα είδε γξαπηνχ ιφγνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξαγσγή θξηηηθνχ –
απνθαληηθνχ ιφγνπ, δειαδή ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ ζην νπνίν θπξηαξρνχλ ε πεηζψ, ε ινγηθή
νξγάλσζε, ε αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, π.ρ. άξζξνπ, επηζηνιήο, γξαπηήο εηζήγεζεο θ.ά.
ην πιαίζην ηεο παξαγσγήο θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη απφ ηνλ καζεηή:
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Α. Χο πξνο ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ
ε ζπλάθεηα ησλ εθηηζέκελσλ ζθέςεσλ κε ηα δεηνχκελα ηνπ ζέκαηνο
ε επαξθήο ηεθκεξίσζε ησλ ζθέςεψλ ηνπ κε ηελ παξάζεζε θαηάιιεισλ επηρεηξεκάησλ
ε αλάπηπμε φισλ ησλ ζεκαηηθψλ θέληξσλ
ε πξσηνηππία ησλ ηδεψλ
ν βαζκφο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ επηδηψθεηαη κε ην παξαγφκελν θείκελν θ.ά.
Β. Χο πξνο ηελ έθθξαζε/κνξθή ηνπ θεηκέλνπ
ε ζαθήο θαη αθξηβήο δηαηχπσζε
ν ιεθηηθφο θαη εθθξαζηηθφο πινχηνο
ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο πνηθηιίαο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ
ε ηήξεζε ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ
ε νξζνγξαθία θαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θ.ά.
Γ. Χο πξνο ηε δνκή/δηάξζξσζε ηνπ θεηκέλνπ
ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ
ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ (νκαιή ζχλδεζε πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ θαη επξχηεξσλ κεξψλ ηνπ
θεηκέλνπ)
ε έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζην δεηνχκελν επηθνηλσληαθφ πιαίζην θ.ά.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Απφ ην βηβιίν «Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα) ηεο Γ΄
Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Γ΄ Σάμεο Δζπεξηλνχ Λπθείνπ, Γεληθήο Παηδείαο, ησλ Ησάλλε Κνιηφπνπινπ, Κσλζηαληίλνπ βνιφπνπινπ, Δπάλζε Υαηδεβαζηιείνπ, Θεφδσξνπ Νεκά, Υάξηηνο ρνιηλάθε Υειηψηε, έθδνζε 2012.
Α. Ζ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ Ο ΚΟΜΟ ΣΟΝ 19Ο ΑΗΧΝΑ (1815-1871)
1. Σν πλέδξην Δηξήλεο ηεο Βηέλλεο (1814-1815)
2. Σα εζληθά θαη θηιειεχζεξα θηλήκαηα ζηελ Δπξψπε
3. Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821Έλα κήλπκα ειεπζεξίαο γηα ηελ Δπξψπε
4. Σν ειιεληθφ θξάηνο θαη ε εμέιημή ηνπ (1830-1881)
5. Σν Αλαηνιηθφ Εήηεκα θαη ν Κξηκατθφο Πφιεκνο
6. Ζ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε

ζ. 9-12
ζ. 13-15
ζ. 16-33
ζ. 34-37
ζ. 38-40
ζ. 41-43

Β. ΑΠΟ ΣΟΝ 19Ο ΣΟΝ 20Ο ΑΗΧΝΑ (1871-1914)
3. Πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Διιάδαο
4. Δζληθά θηλήκαηα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε
5. Οη Βαιθαληθνί Πφιεκνη (1912-1913)

ζ. 60-62
ζ. 63-67
ζ. 68-73

Γ. Ο Α΄ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΜΔΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ

ζ. 75-96

Γ. Ζ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ Ο ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ
1. Ζ δεθαεηία 1920-1930
ζ. 97-100
2. Δζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα (1923-1930)
ζ. 101-103
3. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο
ζ. 104-105
4. Ζ Διιάδα θαηά ηελ θξίζηκε δεθαεηία 1930-1940
ζ. 106-108
Δ. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ

ζ. 111-138
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Σ. Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΟ ΚΟΜΟ
1.
H κεηαπνιεκηθή νξγάλσζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο – Ζ ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
ΟΖΔ
ζ. 139-142
2.
Ζ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νη επηπηψζεηο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ν Δκθχιηνο Πφιεκνο
ζ. 142-145
3.
Ζ εμέιημε θαη ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ
ζ. 146-149
5.
Ζ πνξεία πξνο ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε: Πξαγκαηηθφηεηεο θαη πξννπηηθέο
ζ. 154-156
6.
Ζ Διιάδα έσο ην 1974
ζ. 157-159
7.
Ζ Διιάδα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη έληαμε ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε
ζ. 160-162
8.
Σν Κππξηαθφ πξφβιεκα
ζ. 163-165
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ
Λ. Αδακφπνπινπ θ.α., έθδνζε 2012.
Κεθάιαην 1
Παξ. 1.1.
Παξ. 1.2.
Παξ. 1.3.
Παξ. 1.4
Κεθάιαην 2

Γηαθνξηθόο Λνγηζκόο
πλαξηήζεηο.
Ζ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ.
Παξάγσγνο ζπλάξηεζεο
Δθαξκνγέο ησλ Παξαγψγσλ, ρσξίο ην θξηηήξην ηεο 2εο παξαγψγνπ.
ηαηηζηηθή

Παξ. 2.1
Παξ. 2.2

Βαζηθέο έλλνηεο
Παξνπζίαζε ηαηηζηηθψλ Γεδνκέλσλ, ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν "Κιάζεηο άληζνπ
πιάηνπο".
Παξ. 2.3 Μέηξα Θέζεο θαη Γηαζπνξάο, ρσξίο ηηο ππνπαξαγξάθνπο: "Δθαηνζηεκφξηα",
“Δπηθξαηνχζα ηηκή” θαη "Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο".
Παξαηεξήζεηο
Ζ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ζα δηδαρηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Σα ζεσξήκαηα, νη πξνηάζεηο, νη απνδείμεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ θέξνπλ αζηεξίζθν δε δηδάζθνληαη
θαη δελ εμεηάδνληαη.
Οη εθαξκνγέο θαη ηα παξαδείγκαηα ησλ βηβιίσλ δελ εμεηάδνληαη νχηε σο ζεσξία νχηε σο αζθήζεηο.
Μπνξνχλ, φκσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνηάζεηο γηα ηε ιχζε αζθήζεσλ, ή ηελ απφδεημε άιισλ
πξνηάζεσλ.
Γελ απνηεινχλ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε φζα ζέκαηα αλαθέξνληαη ζηελ εθζεηηθή θαη ινγαξηζκηθή
ζπλάξηεζε.
Οη ηύπνη 2 θαη 4 ησλ ζειίδσλ 93 θαη 94 ηνπ βηβιίνπ «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο» ζα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηφζν θαηά ηε δηδαζθαιία φζν θαη θαηά ηελ εμέηαζε ζεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε
αληηκεηψπηζε απαηηεί ηε ρξήζε ηνπο.
ΦΤΗΚΖ
Απφ ην βηβιίν «Φπζηθή» ηεο Γ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο ησλ Γεσξγαθάθνπ Π., θαισκέλνπ Αζ. θ.α., έθδνζε 2012:
1.

ΣΟ ΦΧ
1.1
Ζ θχζε ηνπ θσηφο.
1.3
Μήθνο θχκαηνο θαη ζπρλφηεηα ηνπ θσηφο θαηά ηε δηάδνζή ηνπ.
1.4
Αλάιπζε ιεπθνχ θσηφο θαη ρξψκαηα.

2.

ΑΣΟΜΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ
2.1
Δλέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ.
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2.2
2.3
2.4

Γηαθξηηέο, ελεξγεηαθέο ζηάζκεο.
Μεραληζκφο παξαγσγήο θαη απνξξφθεζεο θσηνλίσλ.
Αθηίλεο Υ.

ΠΤΡΖΝΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ
3.1
Ηδηφηεηεο ησλ ππξήλσλ.
3.3
Ζ ξαδηελέξγεηα. (Δθηφο ηεο ππνπαξαγξάθνπ: Ρπζκνί δηάζπαζεο – Υξφλνο ππνδηπιαζηαζκνχ. ει. 87 – 88)
3.

εκείσζε
Σα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν κε έγρξσκν θόλην (πξάζηλν) δελ απνηεινύλ εμεηαζηέα - δηδαθηέα ύιε.

ΒΗΟΛΟΓΗΑ
Απφ ην βηβιίν „‟Βηνινγία‟‟ ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο ησλ Αδακαληηάδνπ . θ.ά.,
φπσο απηφ αλακνξθψζεθε απφ ηνπο Καιατηδηδάθε Μ. θαη Παληαδίδε Γ., έθδνζε 2012.
Κεθάιαην 1 «Άλζξσπνο θαη Τγεία», εθηόο απφ ηηο ζειίδεο 19-21 (Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηψλ) ηεο
ελφηεηαο 1.2 (Μηθξννξγαληζκνί), ηελ ππνελφηεηα 1.2.2 (Μεηάδνζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ), ηελ ππνελφηεηα 1.3.3. (Πξνβιήκαηα ζηε δξάζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο), θαζψο θαη ηηο ελφηεηεο 1.4 (Καξθίλνο) θαη 1.5 (Οπζίεο πνπ πξνθαινχλ εζηζκφ).
Κεθάιαην 2 «Άλζξσπνο θαη Πεξηβάιινλ», εθηόο απφ ηελ ππνελφηεηα 2.2.3 (Ζ έλλνηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο), ηελ ελφηεηα 2.4 (εηζαγσγή ζει. 92-94) θαη ηηο ππνελφηεηεο 2.4.1 (Άλζξσπνο θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα) 2.4.2 (Μείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο) 2.4.4 (Ρχπαλζε).
Κεθάιαην 3 «Δμέιημε»: κφλν ηελ Δηζαγσγή 3.1 (ζειίδεο 119-131).
εκείσζε
ηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε δελ πεξηιακβάλνληαη ηα παξαζέκαηα, ηα νπνία ζθνπφ έρνπλ λα
δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα επηπιένλ πιεξνθφξεζεο ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
νη πίλαθεο, ηα κηθξά έλζεηα θείκελα ζε πιαίζην θαη νη πξνηάζεηο γηα ζπλζεηηθέοδεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ.
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Β. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ

Η. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ
Απφ ην βηβιίν «Αξραία Διιεληθά, Φηινζνθηθφο Λφγνο», ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο
Καηεχζπλζεο, ησλ Μ. Κνπηδάθε, Γ. Λππνπξιή, θ.ά., έθδνζε 2012.
Α. Δηζαγσγή
Η.

Ο ΧΚΡΑΣΖ
ζ. 34-39 (Κεθ. Γ2: Οη θηινζνθηθέο ηδέεο ηνπ σθξάηε. Γηαιεθηηθή, καηεπηηθή, εηξσλεία. Ζ αλαδήηεζε ησλ νξηζκψλ, ε επαγσγηθή κέζνδνο θαη ε εζηθή.
Κεθ. Γ3: Ζ δίθε θαη ν ζάλαηνο ηνπ σθξάηε).

ΗΗ.

Ο ΠΛΑΣΧΝ
ζ. 40-42 (θεθ. Δ1: Ο βίνο ηνπ).

ΗΗΗ.

Πιάησλνο Πξσηαγόξαο:
α) ζ. 49-52 (Α. Ζ δηάξζξσζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηα πξφζσπα: «Δηζαγσγή…» έσο θαη
«Ζ απάληεζε ηνπ Πξσηαγφξα…»)
β) ζ. 56-57 (Β. Ζ θηινζνθηθή ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ).

IV.

Πιάησλνο Πνιηηεία: Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηεία
α) ζ. 92-93 (1. Νεαληθέο θηινδνμίεο θαη απνγνεηεχζεηο, 2. Ζ ζπγγξαθή ηεο Πολιηείας θαη
3. Ζ ζθελνζεζία θαη ηα πξφζσπα ηνπ δηαιφγνπ)
β) ζ. 96-102 (6. Οη ηξεηο ηάμεηο, 8. Ζ αγσγή ησλ θπιάθσλ, 12. Οη θηιφζνθνη-βαζηιείο, 13. Ζ δηθαηνζχλε θαη 14. Οη θαχιεο πνιηηείεο).
γ) ζ. 113 (Ζ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ).

V.

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Βίνο θαη έξγα):
α) ζ. 139-141 («Πφηε θαη πνχ γελλήζεθε ν Αξηζηνηέιεο-Λίγα ιφγηα γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ» θαη
«Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα: καζεηήο πξψηα, δάζθαινο ζηε ζπλέρεηα»)
β) ζ. 145-149 («Ο Αξηζηνηέιεο ζηε Μαθεδνλία: δάζθαινο ηνπ Αιεμάλδξνπ», «Δπηζηξνθή ηνπ
Αξηζηνηέιε ζηελ Αζήλα: αξρίδεη ε ηξίηε πεξίνδνο ηεο θηινζνθηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Ο Αξηζηνηέιεο δηδάζθεη ζην Λχθεην» θαη «Ο Αξηζηνηέιεο εγθαηαιείπεη νξηζηηθά ηελ Αζήλα-Σν ηέινο
ηεο δσήο ηνπ»).

VI.

Αξηζηνηέιε Ζζηθά Νηθνκάρεηα, ζ. 151-153

VII.

Αξηζηνηέιε Πνιηηηθά, ζ. 178-179
Β. Κείκελα

Η.

ΠΛΑΣΧΝ
Πξσηαγόξαο: νη ελφηεηεο 1, 4, 5, 6 θαη 7.
Πνιηηεία: νη ελφηεηεο 11, 12 θαη 13.

ΗΗ.

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ
Ζζηθά Νηθνκάρεηα: νη ελφηεηεο: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9.
Πνιηηηθά: νη ελφηεηεο: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 θαη 20.
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ΗΗ. ΑΓΗΓΑΚΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ
1. ΚΔΗΜΔΝΟ
Αδίδαθην πεδφ θείκελν αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ.
2. ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ – ΤΝΣΑΚΣΗΚΟ
α. Ζ χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα», Α΄, Β΄,
Γ΄ Γπκλαζίνπ, έθδνζε 2012.
β. Οιφθιεξε ε χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ «Δγρεηξίδην
Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο», έθδνζε 2012 (ελφηεηεο 1-21).
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
Απφ ην βηβιίν «Νενειιεληθή Λνγνηερλία» ηεο Γ΄ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο
ησλ θ. Κ. Αθξίβνπ, Γ. Αξκάνπ θ.ά, έθδνζε 2012.
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ (ΠΟΗΖΖ-ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ)
1. Γηνλχζηνο νισκφο, «Ο Κξεηηθφο»
2. Γεψξγηνο Βηδπελφο, «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ»
3. Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, «Όλεηξν ζην θχκα»
4. Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε
Κσλζηαληίλνο Π. Καβάθεο, «Μειαγρνιία ηνπ Ηάζσλνο Κιεάλδξνπ πνηεηνχ ελ Κνκκαγελή 595 κ.Υ.»
Μαξία Πνιπδνχξε, «Μφλν γηαηί κε αγάπεζεο»
Νίθνο Δγγνλφπνπινο, «Πνίεζε 1948»
Γηψξγεο Παπιφπνπινο, «Σα Αληηθιείδηα»
5. «ειίδεο ηνπ Γ. Ησάλλνπ»
«Μεο ζηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο»

εκείσζε
Σα ινγνηερληθά θείκελα (πνηεηηθά-πεδά) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε ζα δηδαρζνύλ κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη παξαπάλσ, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ:
α) ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ θεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη
β) ην είδνο ηνπο, κε ζηφρν ηελ ελαιιαγή πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.
ΗΣΟΡΗΑ
Απφ ην βηβιίν “Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο” Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο
ησλ Γ. Μαξγαξίηε, Αγ. Αδέιε, Ν. Αλδξηψηε, Θ. Γεηνξάθε, έθδνζε 2012.
Η. Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ
(1821-1936).
Β. Υεηξαθέηεζε θαη αλακφξθσζε (1844-1880),
Γ. Γηθνκκαηηζκφο θαη εθζπγρξνληζκφο (1880-1909),
Γ. Αλαλέσζε - Γηραζκφο (1909-1922),

ΚΟΜΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ζ. 70-79
ζ. 80-88
ζ. 89-98

ΗΗ. ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930)
Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 20ν αηψλα,
Β. Ζ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή,
Γ. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ,

ζ. 137
ζ. 144-152
ζ. 153-159
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Γ. Ζ απνδεκίσζε ησλ αληαιιαμίκσλ θαη ε ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε,
Δ. Ζ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα,

ζ. 160-162
ζ. 163-169

ΗΗΗ. ΣΟ ΚΡΖΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΚΑΗ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ
20νπ ΑΗΧΝΑ.
Δ. Ζ πεξίνδνο ηεο απηνλνκίαο θαη ε έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα,
ζ. 206-220
IV. ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟ
Γ. Ο Παξεπμείληνο Διιεληζκφο ην 19ν θαη 20ν αηψλα,

ζ. 245-254.

ΛΑΣΗΝΗΚΑ
Απφ ην βηβιίν «Λαηηληθά» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο, ησλ Μ. Παζράιε
-Γ. αββαληίδε, έθδνζε 2012.
Κείκελα - Γξακκαηηθή - πληαθηηθό
Σα θείκελα ησλ ελνηήησλ 21-50, εθηφο ησλ ελνηήησλ 22, 26, 33, 35, 39, 40, 46 θαη 50, απφ ηηο
νπνίεο ζα δηδαρζνχλ κφλν ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα.
Σα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' φιεο ηηο ελφηεηεο (21-50) ηνπ
δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο ηάμεο απηήο.
Δπίζεο, ζηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ πεξηέρνληαη θαη ζηηο είθνζη ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ «Λαηηληθά» ηεο Β΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Μ. Παζράιε - Γ. αββαληίδε, έθδνζε 2012.
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Γ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
ΦΤΗΚΖ
Απφ ην βηβιίν «Φπζηθή» ηεο Γ‟ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ησλ
Ησάλλνπ Α., Νηάλνπ Γ. θ.α., έθδνζε 2012.
1.
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ – ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΣΑΛΑΝΣΧΔΗ
Δηζαγσγή.
Πεξηνδηθά θαηλφκελα.
Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε.
Ζιεθηξηθέο ηαιαληψζεηο.
Φζίλνπζεο ηαιαληψζεηο.
Δμαλαγθαζκέλεο ηαιαληψζεηο.
χλζεζε ηαιαληψζεσλ.

2.
2-1
2-2
2-3
2-4
2-6
2-8
2-9

ΚΤΜΑΣΑ
Δηζαγσγή.
Μεραληθά θχκαηα.
Δπαιιειία ή ππέξζεζε θπκάησλ.
πκβνιή δχν θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα πγξνχ.
Παξαγσγή ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ.
Σν θάζκα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο.
Αλάθιαζε θαη δηάζιαζε.

4.
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10

ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΔΡΔΟΤ ΧΜΑΣΟ
Δηζαγσγή.
Οη θηλήζεηο ησλ ζηεξεψλ ζσκάησλ.
Ρνπή δχλακεο.
Ηζνξξνπία ζηεξενχ ζψκαηνο.
Ρνπή αδξάλεηαο.
Θεκειηψδεο λφκνο ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο.
ηξνθνξκή
Γηαηήξεζε ηεο ζηξνθνξκήο.
Κηλεηηθή ελέξγεηα ιφγσ πεξηζηξνθήο.
Έξγν θαηά ηε ζηξνθηθή θίλεζε.

5.
5-1
5-2
5-3
5-4

ΚΡΟΤΔΗ ΚΑΗ ΥΔΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ
Δηζαγσγή.
Κξνχζεηο.
Κεληξηθή ειαζηηθή θξνχζε δχν ζθαηξψλ.
Διαζηηθή θξνχζε ζψκαηνο κε άιιν αθίλεην πνιχ κεγάιεο κάδαο.

εκείσζε
Σα έλζεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηδαθηηθά βηβιία δελ απνηεινύλ εμεηαζηέα-δηδαθηέα ύιε
ΥΖΜΔΗΑ
Απφ ην βηβιίν «Υεκεία» ηεο Γ΄ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ησλ . Ληνδάθε, Γ.
Γάθε θ.ά., έθδνζε 2012.
Κεθάιαην 1 Ζιεθηξνληαθή δνκή ησλ αηόκσλ θαη ν πεξηνδηθόο πίλαθαο, εθηφο απφ:
α) Σα ζηνηρεία κεηάπησζεο (ζ. 21-22) ηεο παξαγξάθνπ 1.3
β) Σελ ειεθηξνληνζπγγέλεηα ηεο παξαγξάθνπ 1.4 (ζ. 26)
γ) Σα ζρήκαηα κνξίσλ - ζεσξία VSEPR ηεο παξαγξάθνπ 1.5 (ζ. 32-35).
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Κεθάιαην 3 Ομέα – Βάζεηο θαη Ηνληηθή ηζνξξνπία, εθηφο απφ:
α) ηελ ηζρχ νμέσλ – βάζεσλ θαη κνξηαθή δνκή ηεο παξαγξάθνπ 3.2 (ζ. 99-101)
β) ηελ παξάγξαθν 3.6 Γείθηεο - νγθνκέηξεζε (ζ. 122-130)
γ) ηελ παξάγξαθν 3.7 Γηλφκελν δηαιπηφηεηαο (ζ. 131-137).
Κεθάιαην 5 Οξγαληθή ρεκεία, εθηφο απφ:
α) ην επαγσγηθφ θαηλφκελν ηεο παξαγξάθνπ 5.1 (ζ. 199 -200),
β) ηελ παξάγξαθν 5.2 ηεξεντζνκέξεηα (ελαληηνζηεξενκέξεηα θαη δηαζηεξενκέξεηα) (ζ. 201 -214)
γ) ηελ αξσκαηηθή ππνθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 5.3 (ζ. 221-222)
δ) ηνπο κεξηθνχο κεραληζκνχο νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5.3 (ζ. 230-236)
ε) ηελ παξάγξαθν 5.4 (νξγαληθέο ζπλζέζεηο – δηαθξίζεηο) (ζ. 237- 253).

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο
ησλ Αλδξεαδάθε η., θ.α., έθδνζε 2012.
ΜΔΡΟ Α
Κεθάιαην 2
Μηγαδηθνί αξηζκνί
Παξ. 2.1 Ζ έλλνηα ηνπ Μηγαδηθνχ Αξηζκνχ.
Παξ. 2.2 Πξάμεηο ζην ζχλνιν C ησλ Μηγαδηθψλ.
Παξ. 2.3 Μέηξν Μηγαδηθνχ Αξηζκνχ.
ΜΔΡΟ Β
Κεθάιαην 1
Όξην - πλέρεηα ζπλάξηεζεο
Παξ. 1.1 Πξαγκαηηθνί αξηζκνί.
Παξ. 1.2 πλαξηήζεηο.
Παξ. 1.3 Μνλφηνλεο ζπλαξηήζεηο- Αληίζηξνθε ζπλάξηεζε.
Παξ. 1.4 Όξην ζπλάξηεζεο ζην x0 R
Παξ. 1.5 Ηδηφηεηεο ησλ νξίσλ, ρσξίο ηηο απνδείμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ "Σξηγσλνκεηξηθά φξηα"
Παξ. 1.6 Με πεπεξαζκέλν φξην ζην x0 R
Παξ. 1.7 Όξην ζπλάξηεζεο ζην άπεηξν.
Παξ. 1.8 πλέρεηα ζπλάξηεζεο.
Κεθάιαην 2 Γηαθνξηθόο Λνγηζκόο
Παξ. 2.1 Ζ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ, ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν "Καηαθφξπθε εθαπηνκέλε"
Παξ. 2.2 Παξαγσγίζηκεο ζπλαξηήζεηο- Παξάγσγνο ζπλάξηεζε.
Παξ. 2.3 Καλφλεο παξαγψγηζεο, ρσξίο ηελ απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγσγν γηλνκέλνπ ζπλαξηήζεσλ.
Παξ. 2.4 Ρπζκφο κεηαβνιήο.
Παξ. 2.5 Θεψξεκα Μέζεο Σηκήο Γηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ.
Παξ. 2.6 πλέπεηεο ηνπ Θεσξήκαηνο Μέζεο Σηκήο.
Παξ. 2.7 Σνπηθά αθξφηαηα ζπλάξηεζεο, ρσξίο ηελ απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο ηεο ζειίδαο
262 θαη ρσξίο ην ζεψξεκα ηεο ζειίδαο 264 (θξηηήξην ηεο 2εο παξαγψγνπ).
Παξ. 2.9 Αζχκπησηεο - Καλφλεο De l‟ Hospital.

Παξαηεξήζεηο
Ζ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ζα δηδαρηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Σα ζεσξήκαηα, νη πξνηάζεηο, νη απνδείμεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ θέξνπλ αζηεξίζθν δε δηδάζθνληαη
θαη δελ εμεηάδνληαη.
Οη εθαξκνγέο θαη ηα παξαδείγκαηα ησλ βηβιίσλ δελ εμεηάδνληαη νχηε σο ζεσξία νχηε σο αζθήζεηο.
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Μπνξνχλ, φκσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνηάζεηο γηα ηε ιχζε αζθήζεσλ ή ηελ απφδεημε άιισλ
πξνηάζεσλ.
Γελ απνηεινχλ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε φζα ζέκαηα αλαθέξνληαη ζηελ εθζεηηθή θαη ινγαξηζκηθή
ζπλάξηεζε.
ΒΗΟΛΟΓΗΑ
Απφ ην βηβιίν „‟Βηνινγία‟‟ ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ησλ ΑιεπφξνπΜαξίλνπ Β., Αξγπξνθαζηξίηε Α., Κνκεηνπνχινπ Α., Πηαιφγινπ Π., γνπξίηζα Β., έθδνζε 2012.
Κεθάιαην 1
Κεθάιαην 2
Κεθάιαην 4

Κεθάιαην 7
Κεθάιαην 8
Κεθάιαην 9

«Σν γελεηηθφ πιηθφ».
«Αληηγξαθή, έθθξαζε θαη ξχζκηζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο», εθηόο απφ ηελ
ελφηεηα «Γνληδηαθή ξχζκηζε» (ζ. 40-42).
«Σερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA», εθηόο απφ ηηο ππνελφηεηεο «Κισλνπνίεζε ηνπ mRNA …», «Τβξηδνπνίεζε ησλ λνπθιετληθψλ νμέσλ …» θαη «Ζ
αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR) επηηξέπεη ηνλ επηιεθηηθφ πνιιαπιαζηαζκφ αιιεινπρηψλ DNA» (ζ. 60-61).
«Αξρέο θαη κεζνδνινγία ηεο Βηνηερλνινγίαο», εθηόο απφ ηελ ππνελφηεηα «Ζ
παξαγσγή ηεο πεληθηιίλεο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ πνξεία ηεο
Βηνηερλνινγίαο» (ζ. 111-112).
«Δθαξκνγέο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Ηαηξηθή», εθηόο απφ ηηο ελφηεηεο
«Δκβφιηα» θαη «Αληηβηνηηθά».
«Δθαξκνγέο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία».

εκείσζε
ηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε δελ πεξηιακβάλνληαη:
α) φια ηα έλζεηα-παξαζέκαηα, ηα νπνία ζθνπφ έρνπλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα επηπιένλ πιεξνθφξεζεο ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ζε ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε
ηεο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο κε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο.
β) νη ρεκηθνί ηχπνη, νη νπνίνη ζπλνδεχνπλ ην θείκελν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ απαηηείηαη ε απνκλεκφλεπζή ηνπο.
γ) φζα αλαθέξνληαη ππφ ηνλ ηίηιν „‟Αο εξεπλήζνπκε …‟‟, ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ θαη ηα νπνία
απνηεινχλ πξνηάζεηο γηα ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ.
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Γ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
ΦΤΗΚΖ
Όπσο αθξηβψο νξίδεηαη γηα ηε Φπζηθή ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο.
ΥΖΜΔΗΑ – ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ
ΥΖΜΔΗΑ
Απφ ην βηβιίν «Υεκεία» ηεο Γ΄ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ησλ . Ληνδάθε,
Γ. Γάθε θ.ά., έθδνζε 2012.
Κεθάιαην 1 Ομέα– Βάζεηο θαη Ηνληηθή ηζνξξνπία, εθηφο απφ:
α) ηελ ηζρχ νμέσλ – βάζεσλ θαη κνξηαθή δνκή ηεο παξαγξάθνπ 1.2 (ζ. 10-12)
β) ηελ νγθνκέηξεζε αζζελνχο νμένο κε ηζρπξή βάζε θαη ηελ νγθνκέηξεζε αζζελνχο βάζεο
κε ηζρπξφ νμχ ηεο παξαγξάθνπ 1.6 (ζ. 38-40)
γ) ηελ παξάγξαθν 1.7 γηλφκελν δηαιπηφηεηαο (ζ. 42- 48).
Κεθάιαην 3 Οξγαληθή ρεκεία, εθηφο απφ:
α) ηελ παξάγξαθν 3.1 ηεξεντζνκέξεηα (ελαληηνζηεξενκέξεηα θαη δηαζηεξενκέξεηα) (ζ. 101-114)
β) ηελ αξσκαηηθή ππνθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 3.2 (ζ. 121-122)
γ) ηελ παξάγξαθν 3.3 νξγαληθέο ζπλζέζεηο-δηαθξίζεηο (ζ. 130-146).

ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ
Απφ ην βηβιίν “Βηνρεκεία Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο” ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Γηαινχξε Π., Μπνζηλάθνπ Αηθ., ίδεξε Γ., έθδνζε 2012.
Κεθάιαην 2
Κεθάιαην 3
Κεθάιαην 4
Κεθάιαην 5
Κεθάιαην 7
Κεθάιαην 8
Κεθάιαην 9

Ακηλνμέα – Πεπηίδηα
Πξσηεΐλεο
Έλδπκα, κόλν νη ελφηεηεο 4.1, 4.2, 4.3 θαη 4.9
Ννπθιετληθά νμέα
Βαζηθέο αξρέο κεηαβνιηζκνχ, εθηόο απφ ηελ ελφηεηα 7.4
άθραξα, εθηόο απφ ηελ ελφηεηα 8.3
Μεηαβνιηζκφο ησλ ζαθράξσλ, κόλν νη ελφηεηεο 9.1, 9.2, 9.3 θαη 9.4

εκείσζε
ηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε δελ πεξηιακβάλνληαη:
α) ηα έλζεηα-παξαζέκαηα (θείκελα ζε πξάζηλν θφλην), ηα θείκελα ππφ ηνλ ηίηιν „‟Γλσξίδεηο φηη‟‟ θαη
νη ρεκηθνί ηχπνη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε πιαίζην.
β) ην πεξηερφκελν ησλ αξηζκεκέλσλ εηθφλσλ πνπ ζπλνδεχεη ην θείκελν θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζή ηνπ. Γελ απαηηείηαη ε απνκλεκφλεπζή ηνπ.
γ) φζα αλαθέξνληαη ππφ ηνλ ηίηιν „‟Αο εξεπλήζνπκε …‟‟, ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ, ηα νπνία απνηεινχλ πξνηάζεηο γηα ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ.
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ
ησλ Αλδξεαδάθε η., θ.α., έθδνζε 2012, φπσο αθξηβψο νξίδεηαη γηα ηα Μαζεκαηηθά Θεηηθήο Καηεχζπλζεο.
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ΑΡΥΔ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Απφ ην Βηβιίν: «Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Τπεξεζηψλ» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ησλ Γ. Μπνπξαληά, Α. Βάζε, Υ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Π.
Ρεθιείηε, έθδνζε 2012.
Κεθάιαην 1: Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί
1.2 Ζ Δπηρείξεζε
1.3 Λεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο
1.4 Ζ Δπηρείξεζε θαη ην Πεξηβάιινλ ηεο
1.5 Ζ Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ

(ζει. 25-29)
(ζει. 30-34)
(ζει. 34-37)
(ζει. 37-43)

Κεθάιαην 2: Ζ Δπηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ
2.1 Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο
(ζει. 55)
2.2 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε
(ζει. 56-63)
Κεθάιαην 3: Γηνηθεηηθέο Λεηηνπξγίεο
3.3 Γηεχζπλζε
3.3.1 Ζγεζία – Βαζηθέο έλλνηεο
3.3.2 Παξαθίλεζε
3.3.3 Γπλακηθή Οκάδσλ
3.3.4 Δπηθνηλσλία

(ζει. 123-156)

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Απφ ην βηβιίν «Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ησλ Α. Βαθάιε, Ζ. Γηαλλφπνπινπ, Ν. Ησαλλίδε, Υ. Κνίιηα,
Κ. Μάιακα, Η. Μαλσιφπνπινπ, Π. Πνιίηε, έθδνζε 2012.
1. Αλάιπζε πξνβιήκαηνο
1.1 Ζ έλλνηα πξφβιεκα.
1.2 Καηαλφεζε πξνβιήκαηνο.
1.3 Γνκή πξνβιήκαηνο.
1.4 Καζνξηζκφο απαηηήζεσλ.
1.5 Καηεγνξίεο πξνβιεκάησλ.
1.6 Πξφβιεκα θαη ππνινγηζηήο.
2. Βαζηθέο Έλλνηεο Αιγνξίζκσλ
2.1 Ση είλαη αιγφξηζκνο.
2.3 Πεξηγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε αιγνξίζκσλ.
2.4 Βαζηθέο ζπληζηψζεο/ εληνιέο ελφο αιγνξίζκνπ.
2.4.1 Γνκή αθνινπζίαο.
2.4.2 Γνκή Δπηινγήο.
2.4.3 Γηαδηθαζίεο πνιιαπιψλ επηινγψλ (αθαιρείηαι η ηελεσηαία πρόηαζη ηης ζελίδας 36
«Αν οι διαθορεηικές επιλογές … ζηο παράδειγμα ποσ ακολοσθεί», ποσ αναθέρεηαι ζηην
πολλαπλή επιλογή, καθώς και ηο παράδειγμα 5 Επιλογή ορίων, ζελ. 37).
2.4.4 Δκθσιεπκέλεο Γηαδηθαζίεο.
2.4.5 Γνκή Δπαλάιεςεο
3. Γνκέο Γεδνκέλσλ θαη Αιγόξηζκνη
3.1 Γεδνκέλα
3.2 Αιγφξηζκνη+ Γνκέο Γεδνκέλσλ =Πξνγξάκκαηα
3.3 Πίλαθεο
3.4 ηνίβα
3.5 Οπξά
3.6 Αλαδήηεζε
3.7 Σαμηλφκεζε
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7. Βαζηθά ζηνηρεία πξνγξακκαηηζκνύ
7.1 Σν αιθάβεην ηεο ΓΛΧΑ
7.2 Σχπνη δεδνκέλσλ
7.3 ηαζεξέο
7.4 Μεηαβιεηέο
7.5 Αξηζκεηηθνί ηειεζηέο
7.6 πλαξηήζεηο
7.7 Αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο
7.8 Δληνιή εθρψξεζεο
7.9 Δληνιέο εηζφδνπ-εμφδνπ
7.10 Γνκή πξνγξάκκαηνο
8. Δπηινγή θαη επαλάιεςε
8.1 Δληνιέο Δπηινγήο
8.1.1 Δληνιή ΑΝ
8.2 Δληνιέο επαλάιεςεο
8.2.1 Δληνιή ΟΟ...ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ
8.2.2 Δληνιή ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ
8.2.3 Δληνιή ΓΗΑ...ΑΠΟ...ΜΔΥΡΗ
Οη ελφηεηεο 3.4 θαη 3.5 εμεηάδνληαη κφλν σο ζεσξία.
εκείσζε
Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ ηηο ιχζεηο ησλ αζθήζεσλ ησλ εμεηάζεσλ είηε ζε νπνηαδήπνηε κνξθή παξάζηαζεο αιγνξίζκνπ είηε ζε «ΓΛΧΑ», φπσο απηή νξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην. Αζθήζεηο ή παξαδείγκαηα ηνπ βηβιίνπ καζεηή ή ηνπ ηεηξαδίνπ καζεηή
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΔΠΗΛΔΞΔ, ε νπνία έρεη εμαηξεζεί, ζα αληηκεησπίδνληαη κε ηε ρξήζε άιιεο
δνκήο επηινγήο.

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ
Απφ ην βηβιίν «Ζιεθηξνινγία» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ησλ
Α. Βηδηαδάθε, Υ. Καλειιφπνπινπ, Α. Μπηληάξε, Γ. Υαηδαξάθε, έθδνζε 2012.
1. Ζιεθηξηθά θπθιώκαηα – Μεηξήζεηο
1-1 Νφκνο ηνπ Ohm
1-2 Νφκνη ηνπ Kirchoff
1-3 Βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ λφκνπ ηνπ Ohm θαη ησλ λφκσλ ηνπ Kirchoff
1-3.1 πλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ
1-3.2 πλδεζκνινγία πεγψλ ηάζεο
1-3.3 Γηαηξέηεο ηάζεο θαη ξεχκαηνο
1-4 Δλαιιαζζφκελν ξεχκα
1-5 Παξαγσγή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο – ελαιιαζζφκελεο ηάζεο
1-6 Δλεξγφο έληαζε θαη ελεξγφο ηάζε
1-7 Γηαλπζκαηηθή παξάζηαζε ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο
1-8 Βαζηθά θπθιψκαηα ζην ελαιιαζζφκελν ξεχκα
1-8.1 Χκηθή αληίζηαζε ζην Δ. Ρ.
1-8.2 Πελίν ζην Δ. Ρ.
1-8.3 Ππθλσηήο ζην Δ. Ρ.
1-9 χλζεηα θπθιψκαηα – χλζεηε αληίζηαζε
1-9.1 Κχθισκα RL ζε ζεηξά
1-9.2 Κχθισκα RLC ζε ζεηξά – πληνληζκφο ζεηξάο
1-10 Ηζρχο ζην ελαιιαζζφκελν ξεχκα
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4. Ζιεθηξνληθά
Γεληθά
4-1 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα
4-2 Αγσγηκφηεηα ησλ εκηαγσγψλ
4-2.1 Δλδνγελείο ή απηνηειείο εκηαγσγνί
4-2.2 Ζκηαγσγνί πξφζκημεο
4-3 Δπαθή p-n
4-3.1 Πφισζε ηεο επαθήο p-n
4-3.2 Υαξαθηεξηζηηθή θακπχιε ηεο επαθήο p-n
4-4 Κξπζηαιινδίνδνο επαθήο
4-5 Δθαξκνγέο ησλ δηφδσλ
4-5.1 Μεηαηξνπή ηεο ελαιιαζζφκελεο ηάζεο (ac) ζε ζπλερή ηάζε (dc)
4-5.2 Οπηηθνειεθηξνληθέο δηαηάμεηο
4-6 Κξπζηαιινηξίνδνο (transistor)
4-6.1 Λεηηνπξγία ηνπ ηξαλδίζηνξ
4-7 Δληζρπηήο
4-7.1 Υαξαθηεξηζηηθά εληζρπηψλ
4-10 Οινθιεξσκέλα θπθιψκαηα (Integrated Circuits, IC)
4-11 Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο (φζεο αληηζηνηρνχλ ζηελ χιε)
4-12 Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά (Digital Electronics)
4-13 Πξαγκαηνπνίεζε ςεθηαθψλ θπθισκάησλ
4-14 πζηήκαηα αξίζκεζεο
4-16 Άιγεβξα Boole
4-17 Λνγηθέο Πχιεο (Gates)
εκείσζε
ηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθαξκνγέο, νη εξσηήζεηο, νη αζθήζεηο θαη ηα
πξνβιήκαηα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ παξαπάλσ δηδαθηέα-εμεηαζηέα χιε θαη πνπ πεξηέρνληαη ζην
βηβιίν ηεο «Ζιεθηξνινγίαο».
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ
Απφ ην βηβιίν «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» ηεο Γ‟ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Ληαλνχ Θ., Παπαβαζηιείνπ Α. θαη Υαηδεαλδξένπ Α., έθδνζε 2012.
Κεθάιαην 1
Κεθάιαην 2
Κεθάιαην 3

Βαζηθέο Οηθνλνκηθέο Έλλνηεο, εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 13.
Ζ Εήηεζε ησλ Αγαζψλ.
Ζ παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο, εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 5, 6, 7, 8
θαη 9, πνπ αλαθέξνληαη ζην θφζηνο παξαγσγήο.
Κεθάιαην 4 Ζ πξνζθνξά ησλ αγαζψλ.
Κεθάιαην 5 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ, εθηόο ηεο παξαγξάθνπ 4, 5 θαη 6.
Οη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα πξναλαθεξόκελα θεθάιαηα.
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Μαξνχζη, 05-07-2012

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟ
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