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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2009-2010 
 

Α΄ ΕΠΑ.Λ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 3∆Ω/εβδοµάδα 

 
Χρονική 

Περίοδος 

Προβλ. 

∆ιδ. Ωρ. 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/09 - 01/10 8 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

& 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ 

ΚΙΝΗΣΗ 

(1.1.1 – 1.1.5) 

Ενηµέρωση για την ύλη. Γνωριµία µε το 

εργαστήριο 

Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου 

∆ιαγνωστική Αξιολόγηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

1
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

(Μέτρηση µήκους, χρόνου, µάζας και δύναµης) 

Από  την Εισαγωγή να δοθεί έµφαση στα 

µονόµετρα και διανυσµατικά µεγέθη, µονάδες 

µεγεθών, κατασκευή γραφικών παραστάσεων. 

06/10 – 30/10 10 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ 

ΚΙΝΗΣΗ 

(1.1.6 – 1.1.9)  

2
α
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

(Μελέτη ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης 

κίνησης) 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στην ενότητα 1.1.9 

02/11 – 30/11 10 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ  

(1.2.1, 1.3.1, 

1.3.2, 1.2.2) 

Μετά την εισαγωγή της έννοιας της δύναµης, να 

διδαχθούν οι ενότητες 1.3.1 και 1.3.2 και να δοθεί 

έµφαση στον σχεδιασµό δυνάµεων που ασκούνται 

σ΄ένα σώµα από το περιβάλλον 

Νόµος του Hooke (εργαστηριακή άσκηση) 

Προσοχή στις αριστοτελικές απόψεις των 

µαθητών για τη δύναµη 

01/12 – 23/12 9 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ  

(1.3.3 - 1.3.5 

1.2.3, 1.3.6, 

1.2.4) 

Ωριαία γραπτή δοκιµασία Α΄Τετραµήνου 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

Η εξέλιξη των ιδεών για τα αίτια της κίνησης των 

σωµάτων. Από τον Αριστοτέλη ως το Νεύτωνα 

(Συνθετική εργασία) 

08/01 – 20/01 4 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ 

(1.2.5 – 1.2.8) 

Η δραστηριότητα (σελ 91 χρόνος αντίδρασης) να 

πραγµατοποιηθεί µε τη συµµετοχή των µαθητών 

στην τάξη, ενώ η δραστηριότητα (σελ 92) να 

ανατεθεί ώς κατ΄οίκον εργασία  

21/01 – 29/01 4 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ 

(1.3.7 – 1.3.8) 

7
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

(Τριβή ολίσθησης σε κελιµένο επίπεδο) 

Ένας κόσµος χωρίς τριβές (Συνθετική εργασία) 

Τριβή και αυτοκίνητο (Συνθετική εργασία) 

01/02 – 26/02 11 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ 

(1.3.9 – 1.3.12) 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(1.4.1 – 1.4.5) 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στην ενότητα 1.3.9 

Να δοθεί έµφαση στην έννοια του πεδίου 

Να διαβαστεί και επεξηγηθεί στη τάξη ένα 

τουλάχιστον ένθετο του 4
ου

 κεφαλαίου 

01/03 – 26/03 9 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΟΡΜΗΣ 

(2.1 – 2.1.7) 

Η δραστηριότητα 2 (σελ 204) να ανατεθεί ως 

κατ΄οίκον εργασία, ενώ οι δραστηριότητες 1& 2 

(σελ 206,207) να πραγµατοποιηθούν στην τάξη  
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12/04 – 14/05 13 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(2.2.1 – 2.2.8) 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(2.3.1 – 2.3.8) 

Η δραστηριότητα  (σελ 226) να ανατεθεί ως 

κατ΄οίκον εργασία, ενώ οι δραστηριότητες 1& 2 

(σελ 232, 233) να πραγµατοποιηθούν στην τάξη 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία,  

9
η
 εργαστηριακή άσκηση (Μελέτη και έλεγχος της 

διατήρησης της µηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη 

πτώση) 

Πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθεί το 2.2 

κεφάλαιο, έστω και εις βάρος του κεφαλαίου 2.3. 

Η διδασκαλία του κρίνεται απαραίτητη τόσο 

για την απόκτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, όσο 

και επειδή αποτελεί προαπαιτούµενο για την 

διδασκαλία της Φυσικής Β΄ ΕΠΑ.Λ 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΥΜΕΙΑ 2∆Ω/εβδοµάδα 

 
Χρονική 

Περίοδος 

Προβλ. 

∆ιδ. Ωρ. 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/9 - 01/10 5 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

(1.1 – 1.3) 

Ενηµέρωση για την ύλη. Γνωριµία µε το εργαστήριο. 

Κανόνες ασφαλείας εργαστηρίου 

Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου 

∆ιαγνωστική Αξιολόγηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

06/10 – 31/10 6 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

(1.4 – 1.5) 

ΠΠτΣ – ∆ΕΣΜΟΙ 

(2.1) 

1
η
 εργαστηριακή άσκηση (Χυµικά φαινόµενα)  

2
η
 εργαστηριακή άσκηση (Παράγοντες που επηρεάζουν την 

ταχύτητα διάλυσης ) 

Παρασκευή διαλυµάτων ορισµένης περιεκτικότητας 

(εργαστηριακή άσκηση βλ. εργαστηριακό οδηγό Χυµείας 

Β΄Γυµνασίου) 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στην ενότητα 1.5 

3
η
 εργαστηριακή άσκηση (Πυροχυµική ανίχνευση 

µετάλλων) 

02/11 – 30/11 8 

ΠΠτΣ – ∆ΕΣΜΟΙ 

(2.2 – 2.4) 

ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ  

(3.1 – 3.2) 

Ιστορική διαµόρφωση της δοµής του ατόµου και του Πίνακα 

Περιοδικότητας των Στοιχείων (Συνθετική εργασία) 

4
η
 εργαστηριακή άσκηση (Ηλεκτρική αγωγιµότητα 

διαλυµάτων ηλεκτρολυτών)  

5
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

(Εύρεση pH διαλυµάτων µε χρήση δεικτών, πεχαµετρικού 

χάρτη, πεχαµέτρου ) 

01/12 – 23/12 6 

08/01 – 20/01 3 

ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ 

ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙ∆ΙΑ 

3.3 – 3.6 

Ωριαία γραπτή δοκιµασία Α΄Τετραµήνου 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

6
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

(Χυµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων) 

Αποκωδικοποίηση των ετικετών διαφόρων προϊόντων πχ 

απορρυπαντικών, αναψυκτικών, φαρµάκων, καλλυντικών 

κλπ (Συνθετική εργασία) 

21/01 – 29/01 3 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 

(4.1) 
Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στην ενότητα  
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01/02 – 26/02 7 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 

(4.2 – 4.3) 

7
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

(Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – 

αραίωση διαλυµάτων ) 

01/03 –26/03 7 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 

(4.4) 

Να δοθεί έµφαση σε απλούς στοιχειοµετρικούς 

υπολογισµούς 

12/04 – 14/05 9 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 

(4.4) 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

ΧΥΜΕΙΑ 

(5.1 – 5.3) 

Πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθεί το 4
ο
 Κεφάλαιο. Η 

διδασκαλία του κρίνεται απαραίτητη επειδή αποτελεί 

προαπαιτούµενο για την διδασκαλία της Χυµείας 

Β΄ΕΠΑ.Λ.  

Ωριαία γραπτή δοκιµασία 

 Θετικές και αρνητικές συνέπειες από τη χρήση πυρηνικής 

ενέργειας (Συνθετική εργασία) 

Ανακεφαλαιώσεις – Επαναλήψεις 

 
Β΄ ΕΠΑ.Λ 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 3∆Ω/εβδοµάδα 

 

Χρονική 

Περίοδος 

Προβλ. 

∆ιδ. 

Ωρ. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/9 – 1/10 8 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
1
 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

(4.1.1 -- 4.1.2)  

(Βιβλίο Γ. Π.) 

Γνωριµία µε το εργαστήριο και τρόποι 

µελέτης σχολικού βιβλίου 

Το εισαγωγικό ένθετο να διδαχθεί 

κατ΄εκτίµηση, ανάλογα του γνωστικού 

επιπέδου και των εµπειριών των µαθητών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να εξευρεθούν-αφιερωθούν 

δω για την εισαγωγή της έννοιας της 

ενέργειας, των µορφών  και µετατροπών 

της, εφόσον δεν έχουν διδαχθεί οι 

αντίστοιχες έννοιες στην Α΄ τάξη  

6/10 - 30/10 8 

2/11 – 30/11 11 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

(4.1.3)  

(Βιβλίο Γ. Π.) 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

5
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

(Προσδιορισµός της έντασης της βαρύτητας µε 

τη βοήθεια του απλού εκκρεµούς) 

Πειράµατα επίδειξης µε ηλεκτροστατικές 

µηχανές και δυναµικών γραµµών ηλεκτρικού 

πεδίου 

                                                

1
 Το γνωστικό αντικείµενο του κεφ 4.1 περιέχει βασικές έννοιες – µεγέθη Μηχανικής πχ 

συχνότητα, περίοδος, αποµάκρυνση, ταχύτητα, επιτάχυνση, εξίσωση κίνησης, ενέργεια. Οι 

συγκεκριµένες έννοιες-µεγέθη έχουν ήδη εισαχθεί στην Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. Κατά συνέπεια η 

διδασκαλία του κεφ 4.1 στην αρχή του διδακτικού έτους συµπληρώνει και ολοκληρώνει το 

κεφάλαιο της Μηχανικής, για το οποίο οι περισσότεροι µαθητές δεν θα ασχοληθούν πλέον.   

Η σηµερινή διάρθρωση της ύλης: Μηχανική (Α΄) – Ηλεκτρισµός (Β΄) – Μηχανική (Β΄), µε 

την παρεµβολή του Ηλεκτρισµού δηµιουργεί ασυνέχεια και προβλήµατα στην 

προαναφεροµένη ολοκλήρωση, µε ότι αρνητικό συνεπάγεται αυτό για την µάθηση 
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ΦΟΡΤΙΩΝ 

(3.1.1 – 3.1.5) 

(Βιβλίο Γ. Π.) 

Επίδειξη πυκνωτών διαφόρων τύπων 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στην ενότητα 

3.1.5 

1/12 – 23/12 9 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ 

ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΟΗΠ 

(3.8) 

(Βιβλίο ΚτΘ) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

 ΡΕΥΜΑ 

(3.2.1 – 3.2.6)  

(Βιβλίο Γ. Π.) 

Επίδειξη ηλεκτρικών πηγών συνεχούς 

ρεύµατος διαφόρων τύπων 

Επίδειξη αντιστατών διαφόρων τύπων 

Γνωριµία µε τον παλµογράφο 

Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος και 

συνδεσµολογίας αντιστατών (πείραµα 

επίδειξης) 

08/01 – 20/01 5 

21/01 – 29/01 3 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  

ΡΕΥΜΑ 

(3.2.7 – 3.2.11)  

(Βιβλίο Γ. Π.) 

2
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

(Ενεργειακή µελέτη των στοιχείων απλού 

ηλεκτρικού κυκλώµατος DC µε πηγή, ωµικό 

καταναλωτή και κινητήρα) 

3
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

(Μελέτη της χαρακτηριστικής καµπύλης 

ηλεκτρικής πηγής και ωµικού καταναλωτή) 

Απλή αναφορά στη ∆ίοδο (3.2.11) µε την 

επισήµανση των εφαρµογών της στα 

κυκλώµατα 

Επισήµανση των κινδύνων από την κακή 

χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος µε την 

αξιοποίηση του  Α΄ενθέτου 

Ωριαία γραπτή δοκιµασία Α΄Τετραµήνου 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

01/02 – 26/02 11 

ΗΛΕΚΤΡΟ 

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

(3.3.1 – 3.3.4) 

(Βιβλίο Γ. Π.) 

Πειραµατική επίδειξη µαγνητικών πεδίων 

πειράµατος Oersted και δύναµης Laplace  

Η δύναµη µεταξύ παραλλήλων αγωγών και 

ορισµός Ampere (§ 3.3.3 γ) να δοθεί ώς 

εφαρµογή 

01/03 – 26/03 9 

ΗΛΕΚΤΡΟ 

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

(4.7 , 4.8) 

 (Βιβλίο ΚτΘ) 

Να δοθεί έµφαση στην κατανόηση των όρων – 

µεγεθών (όχι φορµαλιστικά) και σε απλά 

προβλήµατα εφαρµογής.   

12/04 – 14/05 12 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΓΩΓΗ  

(5.1 -- 5.9, 5.13, 5.14) 

(Βιβλίο ΚτΘ) 

Πειραµατική επίδειξη φαινοµένων επαγωγής 

και αυτεπαγωγής. 

Επίδειξη σχολικού ηλεκτρικού κινητήρα 

Ανακεφαλαιώσεις – Επαναλήψεις 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΧΥΜΕΙΑ
2
 1∆Ω/εβδοµάδα 

 
∆ιδακτική 

ώρα 
Στόχοι Περιεχόµενο Παρατηρήσεις 

1η  

Ο µαθητής: 

• Να αναφέρει ποιες ενώσεις λέγονται οργανικές. 

• Να εκτιµά τη σηµασία της οργανικής χυµείας. 

• Να αιτιολογεί το µεγάλο αριθµό οργανικών 

ενώσεων µε βάση τη δοµή του άνθρακα. 

• Να διακρίνει τις κορεσµένες από τις ακόρεστες 

οργανικές ενώσεις. 

Εισαγωγή στην 

οργανική χυµεία. 

Σηµασία της οργανικής 

χυµείας. Γιατί ο 

άνθρακας ξεχωρίζει 

(σελ. 3 – 5). 

Ενηµέρωση για την ύλη 

Γνωριµία µε το εργαστήριο 

Τρόποι µελέτης σχολικού 

βιβλίου  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να 

εξευρεθούν-αφιερωθούν 

δω για την εισαγωγή των 

βασικών εννοιών στους 

χυµικούς υπολογισµούς και 

επίλυση απλών 

στοιχειοµετρικών 

προβληµάτων 

2
η 

Μέχρι 

και  

01/10 

Ο µαθητής: 

• Να ορίζει τι είναι τα καύσιµα και να περιγράφει 

το φαινόµενο της καύσης. 

• Να διακρίνει τα σηµαντικότερα είδη καυσίµων. 

• Να απαριθµεί τα κυριότερα συστατικά του 

πετρελαίου. 

• Να περιγράφει µε συντοµία τη διαδικασία 

σχηµατισµού των κοιτασµάτων του πετρελαίου. 

• Να αναφέρει σε τι αποσκοπεί η διύλιση του 

πετρελαίου. 

• Να αναφέρει τα κυριότερα προϊόντα του 

πετρελαίου και ορισµένες χρήσεις τους. 

Καύσιµα – καύση. 

Πετρέλαιο. 

Σχηµατισµός 

πετρελαίου. ∆ιύλιση 

πετρελαίου (σελ. 33 – 

36).  

∆ίνεται η εξήγηση ότι 

υδρογονάνθρακες είναι 

ενώσεις που αποτελούνται 

από υδρογόνο και άνθρακα. 

Εάν οι µαθητές ερωτούν τι 

σηµαίνει άκυκλοι, κυκλικοί 

κ.λπ., τους παραπέµπουµε 

στις σελίδες 6-7 του βιβλίου, 

όπου παρατηρούν τα µοριακά 

µοντέλα. Εκπαιδευτική 

επίσκεψη στα ∆ιϋλιστήρια 

στο πλαίσιο των ηµερησίων 

περιπάτων 

3
η
 

Ο µαθητής: 

• Να ορίζει τι είναι βενζίνη. 

• Να περιγράφει τη διαδικασία της πυρόλυσης της 

βενζίνης και να συνδέει τον αριθµό οκτανίου µε 

την ποιότητα της βενζίνης. 

• Να ονοµάζει τα αλκάνια µε ευθεία αλυσίδα µε 

βάση τους κανόνες της IUPAC. 

Βενζίνη (σελ. 37 – 38). 

Ονοµατολογία 

αλκανίων µε ευθεία 

αλυσίδα. Όσα σχετικά 

αναφέρονται στις 

σελίδες 9 και 10. 

∆ραστηριότητα: 

Κατασκευή οργανικών 

µορίων µε πλαστικά 

µοντέλα.  
  

                                                
2
 Από την εµπειρία και τα υπάρχοντα δεδοµένα (απολογισµοί διδακτικού έργου παρελθόντων 

ετών) διαπιστώνεται, ότι αναλώνεται σηµαντικός διδακτικός χρόνος για την διδασκαλία του 

συνόλου της ονοµατολογίας και την ισοµέρειας (συχνά ονοµατίζονται ή εµφανίζονται ως 

ισοµερείς ενώσεις φανταστικές που δεν υφίστανται στην πράξη, αλλά τηρούν τους κανόνες 

σύνταξης στο χαρτί).  

Η πρακτική αυτή εκτός του ότι καθιστά την ονοµατολογία «αυτοσκοπό» είναι και σε βάρος του 

επιστηµονικού εγγραµµατισµού - αλφαβητισµού που είναι το ζητούµενο για µάθηµα γενικής 

παιδείας.  

Έτσι ο επιµερισµός της ονοµατολογια και των συµπαροµαρτούντων ανά οµόλογη σειρά και η 

τελική συνόψηση µε µορφή ενοιολογικού χάρτη  των κανόνων, γενικών εµπειρικών τύπων και 

χαρακτηριστικών οµάδων έρχεται πιο οµαλά και ως λογική συνέπεια, ενισχύοντας την 

παιδαγωγική αρχή «Πρώτα η ιδέα και ύστερα το όνοµα».  

Επιπρόσθετα η ως άνω πρόταση πιθανόν προκαλέσει αναστοχασµό και αποβεί επωφελής για 

τους µαθητές. 
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4
η
 

Ο µαθητής: 

• Να ονοµάζει τα αλκάνια µε διακλαδισµένη 

ανθρακική αλυσίδα µε βάση τους κανόνες της 

IUPAC. 

• Να ορίζει τι είναι ισοµέρεια ανθρακικής 

αλυσίδας. 

• Να βρίσκει τα άκυκλα συντακτικά ισοµερή 

αλκανίων που αντιστοιχούν σε δοσµένο Μ. Τ. (µε 

3-5 άνθρακες). 

Ονοµατολογία 

αλκανίων µε 

διακλαδισµένη 

ανθρακική αλυσίδα, 

ισοµέρεια αλυσίδας. 

Όσα σχετικά 

αναφέρονται στις 

σελίδες 12, 13 και 14. 

 

5η  

Μέχρι 

και  

30/10
 

 

Ο µαθητής: 

• Να ορίζει τι είναι νάφθα. 

• Να αναφέρει τα προϊόντα που προκύπτουν από 

την πυρόλυση της νάφθας. 

• Να αναφέρει τη χρησιµότητα της νάφθας ως 

πρώτης ύλης της βιοµηχανίας των πετροχηµικών. 

• Να αναγνωρίζει τους βασικούς υδρογονάνθρακες 

της πετροχυµικής βιοµηχανίας, καθώς και τα 

ποικίλα προϊόντα της πετροχυµικής βιοµηχανίας. 

• Να αναφέρει το βασικό συστατικό του φυσικού 

αερίου και τις χρήσεις του. 

• Να καταγράφει δύο βασικά πλεονεκτήµατα του 

φυσικού αερίου.  

Νάφθα – Πετροχυµικά. 

Φυσικό αέριο (σελ. 38 

– 39). Εφαρµογές 

ονοµατολογίας και 

ισοµέρειας αλκανίων. 

∆ραστηριότητα: 

Το φυσικό αέριο στην 

Ελλάδα  

πλεονεκτήµατα-

µειονεκτήµατα. 

6
η
 

Ο µαθητής: 
• Να αναφέρει την προέλευση και τις φυσικές 

ιδιότητες των αλκανίων και του µεθανίου. 

Αλκάνια – µεθάνιο. 

Γενικά. Προέλευση. 

Παρασκευές. Φυσικές 

ιδιότητες (σελ. 39 – 

41).  

∆εν θα διδαχθούν οι γενικές 

παρασκευές των αλκανίων. 

7η 

Ο µαθητής: 
• Να αναφέρει µερικές χυµικές ιδιότητες των 

αλκανίων όπως είναι η καύση (γράφοντας τις 

αντίστοιχες χυµικές εξισώσεις) και η πυρόλυση. 

• Να αναφέρει τις χρήσεις των αλκανίων. 

Χυµικές ιδιότητες πλην 

της υποκατάστασης. 

Χρήσεις. (σελ. 41 – 44). 

Επίδειξη πλήρους και 

ατελούς καύσης H/C µε τη 

χρήση του εργαστηριακού 

λύχνου. 

8η 

Ο µαθητής: 

• Να περιγράφει τη χλωρίωση του µεθανίου 

γράφοντας τις αντίστοιχες χυµικές εξισώσεις. 
• Να ονοµάζει τα αλκυλαλογονίδια που περιέχουν 

στο µόριό τους µέχρι τέσσερα άτοµα άνθρακα.   

Υποκατάσταση 

αλκανίων (σελ. 42 – 

43). Ονοµατολογία 

αλκυλαλογονιδίων. 

Όσα σχετικά 

αναφέρονται και στις 

σελίδες 12 και 13.  

 

9
η
  

Μέχρι 

και  

30/11
 

 

Ο µαθητής: 

• Να αναφέρει για τη σύσταση των καυσαερίων 

των αυτοκινήτων και για το ρόλο τους στη 

ρύπανση του περιβάλλοντος. 

• Να αναφέρει και να επεξηγεί το ρόλο των 

καταλυτών των αυτοκινήτων στη µείωση των 

ρύπων. 

Καυσαέρια – καταλύτες 

αυτοκινήτων (σελ. 44 – 

47). 

∆ραστηριότητα: 

Έρευνα για τα είδη 

ρύπανσης της περιοχής σας. 

10η 

Ο µαθητής: 

• Να ονοµάζει τα αλκένια που περιέχουν στο µόριό 

τους µέχρι τέσσερα άτοµα άνθρακα µε βάση τους 

κανόνες της IUPAC. 

• Να γράφει τους συντακτικούς τύπους των 

αλκενίων που περιέχουν στο µόριό τους µέχρι 

τέσσερα άτοµα άνθρακα όταν του δίνεται το 

όνοµά τους κατά IUPAC.. 

• Να ορίζει τι είναι ισοµέρεια θέσης πολλαπλού 

δεσµού. 

• Να βρίσκει τα άκυκλα συντακτικά ισοµερή των 

αλκενίων που στο µόριό τους περιέχουν τέσσερα 

Αλκένια – αιθένιο ή 

αιθυλένιο. Γενικά (σελ. 

47). Ονοµατολογία 

αλκενίων και ισοµέρεια 

θέσης. Όσα σχετικά 

αναφέρονται στις 

σελίδες 10, 11, 14 και 

15  

. 
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άτοµα άνθρακα. 

11
η
 

Ο µαθητής: 

• Να αναφέρει ορισµένες βασικές παρασκευές του 

αιθενίου και γενικότερα των αλκενίων, γράφοντας 

τις αντίστοιχες χυµικές εξισώσεις. 

• Να απαριθµεί τις φυσικές ιδιότητες των αλκενίων 

και ιδιαίτερα του αιθενίου. 

Αλκένια: Προέλευση – 

Παρασκευές. Φυσικές 

ιδιότητες. Σελ. 47 - 48. 

 

12
η
 και 

13
η
  

Μέχρι 

και  

23/12
 

 

Ο µαθητής: 

• Να αναφέρει τις βασικές χηµικές ιδιότητες 

(καύση, προσθήκη, πολυµερισµός) του αιθενίου 

και γενικότερα των αλκενίων, γράφοντας τις 

αντίστοιχες χυµικές εξισώσεις. 

• Να αναφέρει τις βασικές χρήσεις του αιθενίου και 

γενικότερα των αλκενίων.  

Χυµικές ιδιότητες 

αλκενίων. Χρήσεις 

αλκενίων και 

αιθυλενίου (σελ. 48 – 

53). 

Να δοθεί έµφαση στις 

αντιδράσεις προσθήκης. 
 

14η 

Ο µαθητής: 

• Να ονοµάζει τα αλκίνια και τα αλκαδιένια, που 

περιέχουν στο µόριό τους µέχρι τέσσερα άτοµα 

άνθρακα, µε βάση τους κανόνες της IUPAC. 

• Να γράφει τους συντακτικούς τύπους των 

αλκινίων και των αλκαδιενίων που περιέχουν στο 

µόριό τους µέχρι τέσσερα άτοµα άνθρακα. 

• Να ορίζει τι είναι ισοµέρεια οµόλογης σειράς 

µόνο για την περίπτωση αλκινίων και 

αλκαδιενίων. 

• Να βρίσκει τα άκυκλα συντακτικά ισοµερή που 

αντιστοιχούν στο µοριακό τύπο C3H4. 

Αλκίνια – αιθίνιο ή 

ακετυλένιο. Γενικά 

(σελ. 53). Αλκίνια, 

αλκαδιένια: 

ονοµατολογία και 

ισοµέρεια οµόλογης 

σειράς.. Όσα σχετικά 

αναφέρονται στις 

σελίδες 9, 10 και 15 

 

15η 

Ο µαθητής: 

• Να περιγράφει τη βιοµηχανική παρασκευή του 

ακετυλενίου γράφοντας και την αντίστοιχη χυµική 

εξίσωση. 

• Να περιγράφει την τέλεια καύση του ακετυλενίου 

γράφοντας και την αντίστοιχη χυµική εξίσωση. 

• Να αναφέρει τις φυσικές ιδιότητες και τις χρήσεις 

του ακετυλενίου. 

Αλκίνια – αιθίνιο ή 

ακετυλένιο. 

Προέλευση. 

Βιοµηχανική 

παρασκευή, φυσικές 

ιδιότητες, καύση και 

χρήσεις ακετυλενίου 

(σελ. 53-56). 

 

16
η
  

Μέχρι 

και  

29/01
 

 

Ο µαθητής: 

• Να γράφει τους συντακτικούς τύπους και να 

ονοµάζει µε βάση τους κανόνες της IUPAC 

αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, αλκαδιένια και 

αλκυλαλογονίδια που στο µόριό τους περιέχουν 

µέχρι τέσσερα άτοµα άνθρακα. 

Ανακεφαλαίωση της 

ονοµατολογίας των 

αλκανίων, αλκενίων, 

αλκινίων, αλκαδιενίων 

και αλκυλαλογονιδίων. 

Όσα σχετικά 

αναφέρονται στις 

σελίδες 9, 10, 12 και 13 

. 

17
η
 

Ο µαθητής: 

• Να γράφει τα συντακτικά ισοµερή αλκανίων, 

αλκενίων, αλκινίων και αλκαδιενίων που στο 

µόριό τους περιέχουν µέχρι τέσσερα άτοµα 

άνθρακα και να αναφέρει το είδος της ισοµέρειας. 

Ανακεφαλαίωση της 

συντακτικής ισοµέρειας 

(σελ. 13-15). 

 

18
η
 και 

19
η
  

Μέχρι 

και  

26/02
 

 

Ο µαθητής: 

• Να αναφέρει και να αναλύει τους παράγοντες που 

ευνοούν το φαινόµενο της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης. 

• Να αναφέρει και να αναλύει το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου και τις συνέπειές του. 

• Να αναφέρει και να αναλύει το φαινόµενο της 

«τρύπας» του όζοντος και τις συνέπειές του. 

Φωτοχηµική ρύπανση. 

Όζον – Τρύπα του 

όζοντος. Φαινόµενο 

θερµοκηπίου (σελ. 59 – 

63). 

∆ραστηριότητα: 

Ανάθεση εργασίας στους 

µαθητές σχετικής µε την 

ατµοσφαιρική ρύπανση, το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου 

ή την τρύπα του όζοντος. 

20η 

Ο µαθητής: 

• Να ορίζει τι είναι οι αλκοόλες. 

• Να ταξινοµεί τις αλκοόλες (α. πρωτοταγείς, 

Αλκοόλες – Φαινόλες. 

Εισαγωγή. Αλκοόλες 

(σελ. 79 – 81). 
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δευτεροταγείς, τριτοταγείς, β. µονοσθενείς, 

πολυσθενείς). 

• Να ονοµάζει, µε βάση τους κανόνες της IUPAC, 

κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες που στο µόριό 

τους περιέχουν µέχρι τέσσερα άτοµα άνθρακα, 

όταν του δίνεται ο συντακτικός τύπος. 

• Να γράφει τους συντακτικούς τύπους 

κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών που στο 

µόριό τους περιέχουν µέχρι τέσσερα άτοµα 

άνθρακα όταν του δίνεται το όνοµα µε βάση τους 

κανόνες της IUPAC,. 

Ονοµατολογία 

κορεσµένων 

µονοσθενών αλκοολών.  

21η 

Ο µαθητής: 

• Να αναφέρει ορισµένες βασικές παρασκευές των 

κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών µε αναφορά 

κυρίως στην αιθανόλη, γράφοντας τις αντίστοιχες 

χυµικές εξισώσεις. 

• Να αναφέρει µερικές φυσικές ιδιότητες των 

κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών µε αναφορά 

κυρίως στην αιθανόλη. 

Κορεσµένες 

µονοσθενείς αλκοόλες 

– Αιθανόλη. Γενικά. 

Παρασκευές. Φυσικές 

ιδιότητες (σελ. 81 – 

83). 

∆ραστηριότητα: 

Οινοπνευµατώδη ποτά, 

συνέπειες από την 

υπερβολική χρήση τους. 

22
η
  

Μέχρι 

και  

26/03
 

 

Ο µαθητής: 

• Να αναφέρει ορισµένες χυµικές ιδιότητες (καύση, 

εστεροποίηση, οξείδωση, αφυδάτωση) των 

κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών µε αναφορά 

κυρίως στην αιθανόλη, γράφοντας τις αντίστοιχες 

χυµικές εξισώσεις. 

• Να αναφέρει µερικές χρήσεις της αιθανόλης. 

Χυµικές ιδιότητες 

αλκοολών. Χρήσεις 

(σελ. 83 – 86). 

 

23
η
 

Ο µαθητής: 

• Να εφαρµόζει τη ζύµωση για την παραγωγή της 

αιθανόλης. 

• Να αναγνωρίζει ότι µια από τις πιο 

χαρακτηριστικές χυµικές ιδιότητες των αλκοολών 

είναι η οξείδωση. 

• Να αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα της οξείδωσης 

που προκύπτουν κάθε φορά, εξαρτώνται από τις 

συνθήκες του πειράµατος.     

1
β
 εργαστηριακή 

άσκηση 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

«Οξείδωση της 

αιθανόλης» 

2
η
 εργαστηριακή 

άσκηση. 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

«Παρασκευή και 

ανίχνευση αλδεϋδών» 

Η προσθήκη του πυκνού 

H2SO4 που είναι 

απαραίτητο για την 

οξείδωση της αιθανόλης να 

γίνει από το διδάσκοντα το 

µάθηµα. 

24η 

Ο µαθητής: 

• Να ορίζει τι είναι τα οργανικά οξέα. 

• Να γράφει το συντακτικό τύπο του αιθανικού 

οξέος. 

• Να περιγράφει την παρασκευή ξιδιού από τη 

ζύµωση κρασιού γράφοντας και την αντίστοιχη 

χυµική εξίσωση. 

• Να αναφέρει τις χυµικές ιδιότητες των οξέων που 

εκφράζουν τον όξινο χαρακτήρα γράφοντας τις 

αντίστοιχες χυµικές εξισώσεις για το αιθανικό 

οξύ. 

• Να αναφέρει τις χρήσεις του ξιδιού και του 

οξικού οξέος. 

Αιθανικό οξύ, 

παρασκευή ξιδιού, 

όξινος χαρακτήρας, 

χρήσεις ξιδιού και 

οξικού οξέος (σελ. 103-

107). 

 

25
η
  

Μέχρι 

και  

14/05
 

 

Ο µαθητής: 

• Να αναγνωρίζει τον όξινο χαρακτήρα των 

οργανικών οξέων, µέσω αντιδράσεων αυτών µε 

µέταλλα, άλατα ή µε τη βοήθεια δεικτών οξέων – 

βάσεων. 

εργαστηριακή άσκηση: 

«Όξινος χαρακτήρας 

(καρβοξυλικών 

οξέων)». Σελ. 41 – 44 

του Εργαστηριακού 

Οδηγού. 

Το κεφ 4 µπορεί να 

παραληφθεί και να 

διατεθούν οι αναλογούσες 

διδακτικές ώρες:  

-Ανάγνωση των ενθέτων 

(σελ 91,92,93) στην τάξη και 

συζήτηση. 

-Ανάθεση της 

δραστηριότητας (σελ 96) ως 

κατ΄οίκον εργασία των 

µαθητών 

-Ανακεφαλαιώσεις – 

Επαναλήψεις 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Στον προβλεπόµενο αριθµό ∆Ω έχουν συνυπολογισθεί οι επίσηµες αργίες και οι ηµέρες µη 

πραγµατοποίησης µαθηµάτων σε οµαλές – κανονικές συνθήκες  

• Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε τον προγραµµατισµό και οργάνωση της 

διδασκαλίας σας µπορείτε να ανατρέξετε στα αντίστοιχα βιβλία του εκπαιδευτικού και ΑΠΣ 

των µαθηµάτων: ΦΕΚ 150/13-02-03 (Φυσική Α΄), ΦΕΚ 343/13-04-99 (Χυµεία Α΄), και στις 

ΥΑ:  85045/Γ2/30-07-07 (Φυσική Β΄ΕΠΑ.Λ), 85047/Γ2/30-07-07 (Χυµεία Β΄ΕΠΑ.Λ) 

 

 

Ελευσίνα 08/09/2009 

 

      Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 04 

 

 

      ∆ρ Παναγιώτης Σαραντόπουλος 


