
 Σελίδα 1 από 4 

Περιεχόμενα 
Καθοριςμόσ εξεταςτζασ − διδακτζασ φλθσ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μαθθμάτων τθσ Γ΄ τάξθσ 

του Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2011− 2012. 1 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 

Καθοριςμόσ εξεταςτζασ − διδακτζασ φλθσ των Πανελλαδικά εξεταηόμενων μαθθμάτων τθσ Δ΄ τάξθσ 

του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2011−2012 3 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 3 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 

 

Καθοπιζμόρ εξεηαζηέαρ − διδακηέαρ ύληρ ηων πανελλαδικά 

εξεηαζόμενων μαθημάηων ηηρ Γ΄ ηάξηρ ηος Γενικού 

Λςκείος για ηο ζσολικό έηορ 2011− 2012.  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Από ην βηβιίν “Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο” ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ηωλ 
Λ. Αδακόπνπινπ θ.ά., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2011. 
Κεθάιαην 1 Γηαθνξηθόο Λνγηζκόο 
Παξ. 1.1. πλαξηήζεηο. 
Παξ. 1.2. Η έλλνηα ηεο παξαγώγνπ. 
Παξ. 1.3. Παξάγωγνο ζπλάξηεζεο 
Παξ. 1.4 Δθαξκνγέο ηωλ Παξαγώγωλ, ρωξίο ην θξηηήξην ηεο 2εο παξαγώγνπ. 
Κεθάιαην 2 ηαηηζηηθή 
Παξ. 2.1 Βαζηθέο έλλνηεο 
Παξ. 2.2 Παξνπζίαζε ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλωλ, ρωξίο ηελ ππνπαξάγξαθν «Κιάζεηο 
άληζνπ πιάηνπο». 
Παξ. 2.3 Μέηξα Θέζεο θαη Γηαζπνξάο, ρωξίο ηηο ππνπαξαγξάθνπο «Δθαηνζηεκόξηα», 
“Δπηθξαηνύζα ηηκή” θαη « Δλδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο». 
Κεθάιαην 3 Πηζαλόηεηεο 
Παξ. 3.1 Γεηγκαηηθόο Χώξνο − Δλδερόκελα. 
Παξ. 3.2 Έλλνηα ηεο Πηζαλόηεηαο. 

Παπαηηπήζειρ 

Η δηδαθηέα − εμεηαζηέα ύιε ζα δηδαρηεί ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Π.Ι. 
Σα ζεωξήκαηα, νη πξνηάζεηο, νη απνδείμεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ θέξνπλ αζηεξίζθν δε 
δηδάζθνληαη θαη δελ εμεηάδνληαη. 
Οη εθαξκνγέο θαη ηα παξαδείγκαηα ηωλ βηβιίωλ δελ εμεηάδνληαη νύηε ωο ζεωξία νύηε 
ωο αζθήζεηο. Μπνξνύλ, όκωο, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ωο πξνηάζεηο γηα ηε ιύζε 
αζθήζεωλ ή ηελ απόδεημε άιιωλ πξνηάζεωλ. 
Οη ηύπνη 2 θαη 4 ηωλ ζειίδωλ 93 θαη 94 ηνπ βηβιίνπ «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία 
ηαηηζηηθήο» ζα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηόζν θαηά ηε δηδαζθαιία όζν θαη θαηά 
ηελ εμέηαζε ζεκάηωλ, ηωλ νπνίωλ ε αληηκεηώπηζε απαηηεί ηε ρξήζε ηνπο. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Από ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο» ηεο Γ΄ ηάμεο 
Γεληθνύ Λπθείνπ ηωλ Αλδξεαδάθε η., θ.ά., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2011. 
ΜΔΡΟ Α 
Κεθάιαην 2 Μηγαδηθνί αξηζκνί 
Παξ. 2.1 Η έλλνηα ηνπ Μηγαδηθνύ Αξηζκνύ. 
Παξ. 2.2 Πξάμεηο ζην ζύλνιν C ηωλ Μηγαδηθώλ. 
Παξ. 2.3 Μέηξν Μηγαδηθνύ Αξηζκνύ. 
ΜΔΡΟ Β 
Κεθάιαην 1 Όξην − πλέρεηα ζπλάξηεζεο 
Παξ. 1.1 Πξαγκαηηθνί αξηζκνί. 
Παξ. 1.2 πλαξηήζεηο. 
Παξ. 1.3 Μνλόηνλεο ζπλαξηήζεηο − Αληίζηξνθε ζπλάξηεζε. 
Παξ. 1.4 Όξην ζπλάξηεζεο ζην  x0R. 
Παξ. 1.5 Ιδηόηεηεο ηωλ νξίωλ, ρωξίο ηηο απνδείμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 
«Σξηγωλνκεηξηθά όξηα» 
Παξ. 1.6 Με πεπεξαζκέλν όξην ζην x0R. 
Παξ. 1.7 Όξηα ζπλάξηεζεο ζην άπεηξν. 
Παξ. 1.8 πλέρεηα ζπλάξηεζεο. 
Κεθάιαην 2 Γηαθνξηθόο Λνγηζκόο 
Παξ. 2.1 Η έλλνηα ηεο παξαγώγνπ, ρωξίο ηελ ππνπαξάγξαθν «Καηαθόξπθε 
εθαπηνκέλε» 
Παξ. 2.2 Παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο − Παξάγωγνο ζπλάξηεζε. 
Παξ. 2.3 Καλόλεο παξαγώγηζεο, ρωξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεωξήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ παξάγωγν γηλνκέλνπ ζπλαξηήζεωλ. 
Παξ. 2.4 Ρπζκόο κεηαβνιήο. 
Παξ. 2.5 Θεώξεκα Μέζεο Σηκήο Γηαθνξηθνύ Λνγηζκνύ. 
Παξ. 2.6 πλέπεηεο ηνπ Θεωξήκαηνο Μέζεο Σηκήο. 
Παξ. 2.7 Σνπηθά αθξόηαηα ζπλάξηεζεο ρωξίο ην ζεώξεκα ηεο ζειίδαο 264 (θξηηήξην 
ηεο 2εο παξαγώγνπ). 
Παξ. 2.8 Κπξηόηεηα − εκεία θακπήο ζπλάξηεζεο. (Θα κειεηεζνύλ κόλν νη 
ζπλαξηήζεηο πνπ είλαη δύν, ηνπιάρηζηνλ, θνξέο παξαγωγίζηκεο ζην εζωηεξηθό ηνπ 
πεδίνπ νξηζκνύ ηνπο). 
Παξ. 2.9 Αζύκπηωηεο − Καλόλεο De l’ Hospital. 
Παξ. 2.10 Μειέηε θαη ράξαμε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο. 
Κεθάιαην 3 Οινθιεξωηηθόο Λνγηζκόο 
Παξ. 3.1 Αόξηζην νινθιήξωκα. (Μόλν ε ππνπαξάγξαθνο «Αξρηθή ζπλάξηεζε» πνπ 
ζα ζπλνδεύεηαη από πίλαθα παξαγνπζώλ ζπλαξηήζεωλ ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεηαη 
ζηηο δηδαθηηθέο νδεγίεο) 
Παξ. 3.4 Οξηζκέλν νινθιήξωκα 
Παξ. 3.5. Η ζπλάξηεζε 
Παξ. 3.7 Δκβαδόλ επηπέδνπ ρωξίνπ, ρωξίο ηελ εθαξκνγή 3 ηεο ζειίδαο 348. 

Παπαηηπήζειρ 

Η δηδαθηέα − εμεηαζηέα ύιε ζα δηδαρηεί ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Π.Ι. 
Σα ζεωξήκαηα, νη πξνηάζεηο, νη απνδείμεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ θέξνπλ αζηεξίζθν δε 
δηδάζθνληαη θαη δελ εμεηάδνληαη. 
Οη εθαξκνγέο θαη ηα παξαδείγκαηα ηωλ βηβιίωλ δελ εμεηάδνληαη νύηε ωο ζεωξία νύηε 
ωο αζθήζεηο. Μπνξνύλ, όκωο, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ωο πξνηάζεηο γηα ηε ιύζε 
αζθήζεωλ ή ηελ απόδεημε άιιωλ πξνηάζεωλ. 
Δμαηξνύληαη από ηελ εμεηαζηέα − δηδαθηέα ύιε νη εθαξκνγέο θαη νη αζθήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζε ινγαξίζκνπο κε βάζε δηαθνξεηηθή ηνπ e θαη ηνπ 10. 
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Καθοπιζμόρ εξεηαζηέαρ − διδακηέαρ ύληρ ηων 

Πανελλαδικά εξεηαζόμενων μαθημάηων ηηρ Δ΄ ηάξηρ ηος 

Εζπεπινού Γενικού Λςκείος για ηο ζσολικό έηορ 2011−2012 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Από ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ηωλ 
Λ. Αδακόπνπινπ θ.ά., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2011. 
Κεθάιαην 1 Γηαθνξηθόο Λνγηζκόο 
Παξ. 1.1. πλαξηήζεηο. 
Παξ. 1.2. Η έλλνηα ηεο παξαγώγνπ. 
Παξ. 1.3. Παξάγωγνο ζπλάξηεζεο 
Παξ. 1.4 Δθαξκνγέο ηωλ Παξαγώγωλ, ρωξίο ην θξηηήξην ηεο 2εο παξαγώγνπ. 
Κεθάιαην 2 ηαηηζηηθή 
Παξ. 2.1 Βαζηθέο έλλνηεο 
Παξ. 2.2 Παξνπζίαζε ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλωλ, ρωξίο ηελ ππνπαξάγξαθν «Κιάζεηο 
άληζνπ πιάηνπο». 
Παξ. 2.3 Μέηξα Θέζεο θαη Γηαζπνξάο, ρωξίο ηηο ππνπαξαγξάθνπο: 
«Δθαηνζηεκόξηα», “Δπηθξαηνύζα ηηκή” θαη «Δλδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο». 

Παπαηηπήζειρ 

Η δηδαθηέα − εμεηαζηέα ύιε ζα δηδαρηεί ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Π.Ι. 
Σα ζεωξήκαηα, νη πξνηάζεηο, νη απνδείμεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ θέξνπλ αζηεξίζθν δε 
δηδάζθνληαη θαη δελ εμεηάδνληαη. 
Οη εθαξκνγέο θαη ηα παξαδείγκαηα ηωλ βηβιίωλ δελ εμεηάδνληαη νύηε ωο ζεωξία νύηε 
ωο αζθήζεηο. Μπνξνύλ, όκωο, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ωο πξνηάζεηο γηα ηε ιύζε 
αζθήζεωλ, ή ηελ απόδεημε άιιωλ πξνηάζεωλ. 
Γελ απνηεινύλ εμεηαζηέα − δηδαθηέα ύιε όζα ζέκαηα αλαθέξνληαη ζηελ εθζεηηθή θαη 
ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε. 
Οη ηύπνη 2 θαη 4 ηωλ ζειίδωλ 93 θαη 94 ηνπ βηβιίνπ «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία 
ηαηηζηηθήο» ζα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηόζν θαηά ηε δηδαζθαιία όζν θαη θαηά 
ηελ εμέηαζε ζεκάηωλ, ηωλ νπνίωλ ε αληηκεηώπηζε απαηηεί ηε ρξήζε ηνπο. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Από ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 
Καηεύζπλζεο ηωλ Αλδξεαδάθε η., θ.ά., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2011. 
ΜΔΡΟ Α 
Κεθάιαην 2 Μηγαδηθνί αξηζκνί 
Παξ. 2.1 Η έλλνηα ηνπ Μηγαδηθνύ Αξηζκνύ. 
Παξ. 2.2 Πξάμεηο ζην ζύλνιν C ηωλ Μηγαδηθώλ. 
Παξ. 2.3 Μέηξν Μηγαδηθνύ Αξηζκνύ. 
ΜΔΡΟ Β 
Κεθάιαην 1 Όξην − πλέρεηα ζπλάξηεζεο 
Παξ. 1.1 Πξαγκαηηθνί αξηζκνί. 
Παξ. 1.2 πλαξηήζεηο. 
Παξ. 1.3 Μνλόηνλεο ζπλαξηήζεηο − Αληίζηξνθε ζπλάξηεζε. 

Παξ. 1.4 Όξην ζπλάξηεζεο ζην x0 R 
Παξ. 1.5 Ιδηόηεηεο ηωλ νξίωλ, ρωξίο ηηο απνδείμεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ «Σξηγωλνκεηξηθά όξηα» 
Παξ. 1.6 Με πεπεξαζκέλν όξην ζην x0R 
Παξ. 1.7 Όξην ζπλάξηεζεο ζην άπεηξν. 
Παξ. 1.8 πλέρεηα ζπλάξηεζεο. 
Κεθάιαην 2 Γηαθνξηθόο Λνγηζκόο 
Παξ. 2.1 Η έλλνηα ηεο παξαγώγνπ, ρωξίο ηελ ππνπαξάγξαθν «Καηαθόξπθε 
εθαπηνκέλε» 
Παξ. 2.2 Παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο− Παξάγωγνο ζπλάξηεζε. 
Παξ. 2.3 Καλόλεο παξαγώγηζεο, ρωξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεωξήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ παξάγωγν γηλνκέλνπ ζπλαξηήζεωλ. 
Παξ. 2.4 Ρπζκόο κεηαβνιήο. 
Παξ. 2.5 Θεώξεκα Μέζεο Σηκήο Γηαθνξηθνύ Λνγηζκνύ. 
Παξ. 2.6 πλέπεηεο ηνπ Θεωξήκαηνο Μέζεο Σηκήο. 
Παξ. 2.7 Σνπηθά αθξόηαηα ζπλάξηεζεο, ρωξίο ηελ απόδεημε ηνπ ζεωξήκαηνο ηεο 
ζειίδαο 262 θαη ρωξίο 
ην ζεώξεκα ηεο ζειίδαο 264 (θξηηήξην ηεο 2εο παξαγώγνπ). 
Παξ. 2.9 Αζύκπηωηεο − Καλόλεο De l’ Hospital. 

Παπαηηπήζειρ 

Η δηδαθηέα − εμεηαζηέα ύιε ζα δηδαρηεί ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Π.Ι. 
Σα ζεωξήκαηα, νη πξνηάζεηο, νη απνδείμεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ θέξνπλ αζηεξίζθν δε 
δηδάζθνληαη θαη δελ εμεηάδνληαη. 
Οη εθαξκνγέο θαη ηα παξαδείγκαηα ηωλ βηβιίωλ δελ εμεηάδνληαη νύηε ωο ζεωξία νύηε 
ωο αζθήζεηο. Μπνξνύλ, όκωο, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ωο πξνηάζεηο γηα ηε ιύζε 
αζθήζεωλ ή ηελ απόδεημε άιιωλ πξνηάζεωλ. 
Γελ απνηεινύλ εμεηαζηέα − δηδαθηέα ύιε όζα ζέκαηα αλαθέξνληαη ζηελ εθζεηηθή θαη 
ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε. 


	Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011− 2012.
	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
	Παρατηρήσεις

	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
	Παρατηρήσεις

	Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011−2012
	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
	Παρατηρήσεις

	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
	Παρατηρήσεις


