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Γ΄  ΣΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  
Νεοελληνική Γλώσσα 
τθ διδακτζα- εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ τθσ Γϋ τάξθσ  Γενικοφ Λυκείου  
περιλαμβάνονται τα  εγχειρίδια:  
1. Ζκφραςθ-Ζκκεςθ Σεφχοσ Γϋ τθσ  Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Χ. Σςολάκθ κ.ά., ζκδοςθ ΟΕΔΒ 2010, 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 Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξεων  Γενικοφ Λυκείου και 
Γλωςςικζσ Αςκιςεισ για το Γενικό Λφκειο 
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.  ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΣΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ   
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:  
τουσ τρόπουσ πεικοφσ (επίκλθςθ ςτθ λογικι, επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα του δζκτθ, επίκλθςθ ςτο ικοσ, 
επίκλθςθ ςτθν αυκεντία) 
τα μζςα πεικοφσ (επιχειριματα, τεκμιρια κ.ά.) 
το είδοσ τθσ ςυλλογιςτικισ πορείασ (παραγωγικι-επαγωγικι) μιασ παραγράφου ι ενόσ κειμζνου  
να διακρίνει τουσ τρόπουσ και τα μζςα πεικοφσ: 
ςτθ διαφιμιςθ 
ςτον πολιτικό λόγο 
ςτον επιςτθμονικό λόγο 
να αξιολογεί τα μζςα πεικοφσ, και ςυγκεκριμζνα: 
να ελζγχει τθν αλικεια, τθν εγκυρότθτα και τθν ορκότθτα ενόσ επιχειριματοσ 
να ελζγχει τθν αξιοπιςτία των τεκμθρίων 
να διακρίνει τθν πεικϊ από τθν προπαγάνδα 
να διακρίνει το είδοσ του δοκιμίου, με βάςθ:  
τθν οργάνωςθ / δομι (ςυνειρμικι-λογικι) 
το ςκοπό (απόδειξθ μιασ κζςθσ - ελεφκεροσ ςτοχαςμόσ) 
τθν οπτικι (υποκειμενικι-αντικειμενικι) 
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.): 
το κζμα 
τθν άποψθ του ςυγγραφζα 
τα μζςα πεικοφσ που χρθςιμοποιεί για να τεκμθριϊςει τθν άποψι του 
τισ προτάςεισ του για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ κ.ά. 
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 
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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.  ΓΡΑΦΩ  
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 
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. 
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ΙΣΟΡΙΑ 
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, 
ζκδοςθ Ο.Ε.Δ.Β., 2010. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΣΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871) 
1. Σο υνζδριο Ειρινθσ τθσ Βιζννθσ (1814-1815)                                 ς. 9-12 
2. Σα εκνικά και φιλελεφκερα κινιματα ςτθν Ευρϊπθ                          ς. 13-15 
3. Θ Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821-  
Ζνα μινυμα ελευκερίασ για τθν Ευρϊπθ                                            ς. 16-33  
4. Σο ελλθνικό κράτοσ και θ εξζλιξι του (1830-1881)                               ς. 34-37 
5. Σο Ανατολικό Ηιτθμα και ο Κριμαϊκόσ Πόλεμοσ                                    ς. 38-40 
6. Θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ                                                                 ς. 41-43 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΠΟ ΣΟΝ 19Ο ΣΟΝ 20Ο  ΑΙΩΝΑ (1871-1914) 
1.  Θ ακμι τθσ ευρωπαϊκισ αποικιοκρατίασ                                       ς. 53-56 
3. Προςπάκειεσ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ Ελλάδασ                    ς. 60-62 
4. Εκνικά κινιματα ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ                     ς. 63-67 
5.  Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)                                       ς. 68-73 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α΄ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ς.  75-96 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Η ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΟΠΟΛΕΜΟΤ  
1. Θ δεκαετία 1920-1930                                                                  ς. 97-100 
2. Εςωτερικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα (1923-1930)                         ς. 101-103   
3.  Θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ και  οι ςυνζπειζσ τθσ                        ς. 104-105 
4. Θ Ελλάδα κατά τθν κρίςιμθ δεκαετία 1930-1940                  ς. 106-108 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ                                   ς. 111-138 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ. Ο ΜΕΣΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΟΜΟ                                  ς. 139-165   

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
Από το βιβλίο “Μακθματικά και τοιχεία τατιςτικισ” τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των                         Λ. 
Αδαμόπουλου κ.ά., ζκδοςθ Ο.Ε.Δ.Β. 2010. 
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  τατιστική 
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  Πιθανότητες 
Παρ. 3.1    Δειγματικόσ Χϊροσ-Ενδεχόμενα. 
Παρ. 3.2   Ζννοια τθσ Πικανότθτασ. 
Παρατθριςεισ 
Η διδακτζα-εξεταςτζα φλθ κα διδαχτεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Π.Ι.  
Τα 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 Στοιχεία Στατιςτικισ» κα 
δίνονται ςτουσ μακθτζσ τόςο κατά τθ διδαςκαλία όςο και κατά τθν εξζταςθ κεμάτων, των οποίων θ 
αντιμετώπιςθ απαιτεί τθ χριςθ τουσ. 
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ΦΤΙΚΗ 
Από το βιβλίο «Φυςικι» τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Παιδείασ των Γεωργακάκου Π., καλωμζνου 
Ακ. κ.ά., ζκδοςθ Ο.Ε.Δ.Β. 2010. 
1.      ΣΟ ΦΩ 
1.1    Θ φφςθ του φωτόσ. 
1.3    Μικοσ κφματοσ και ςυχνότθτα του φωτόσ κατά τθ διάδοςι του. 
1.4    Ανάλυςθ λευκοφ φωτόσ και χρϊματα. 
2.      ΑΣΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
2.1       Ενζργεια του θλεκτρονίου ςτο άτομο του υδρογόνου.  
2.2    Διακριτζσ ενεργειακζσ ςτάκμεσ. 
2.3    Μθχανιςμόσ παραγωγισ και απορρόφθςθσ φωτονίων. 
2.4    Ακτίνεσ Χ. 
3.      ΠΤΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
3.1    Ιδιότθτεσ των πυρινων. 
3.3    Θ ραδιενζργεια. (Εκτόσ τθσ υποπαραγράφου: Ρυκμοί διάςπαςθσ – Χρόνοσ υποδιπλαςιαςμοφ. ελ. 87 – 
88) 
3.4    Πυρθνικζσ αντιδράςεισ. (Εκτόσ των υποπαραγράφων: Πυρθνικι ςχάςθ, Πυρθνικι ςφντθξθ και το 
πρόβλθμα των πυρθνικϊν αποβλιτων. ελ. 91 – 93) 
3.5       Εφαρμογζσ και κίνδυνοι τθσ ραδιενζργειασ. 
Σθμείωςθ 
Τα κζματα που αναφζρονται ςτο βιβλίο με ζγχρωμο φόντο (πράςινο) δεν αποτελοφν εξεταςτζα –  διδακτζα 
φλθ. 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ τθσ Γ’ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Παιδείασ των Αδαμαντιάδου . κ.ά., όπωσ 
αυτό αναμορφϊκθκε από τουσ Καλαϊτηιδάκθ Μ. και Πανταηίδθ Γ., ζκδοςθ Ο.Ε.Δ.Β. 2010.  
Κεφάλαιο 1 «Άνκρωποσ και Τγεία», εκτόσ από τισ ςελίδεσ 19-21 (Πολλαπλαςιαςμόσ των ιϊν) τθσ ενότθτασ 
1.2, τθν υποενότθτα 1.3.3 (Προβλιματα ςτθ δράςθ του ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ), κακϊσ και τισ 
ενότθτεσ 1.4 (Καρκίνοσ) και 1.5 (Ουςίεσ που προκαλοφν εκιςμό). 
Κεφάλαιο 2 «Άνκρωποσ και Περιβάλλον», εκτόσ από τθν υποενότθτα 2.2.3 (Θ ζννοια τθσ 
παραγωγικότθτασ), τθν ενότθτα 2.4 (ειςαγωγι- ςελίδεσ 92-94) και τισ υποενότθτεσ 2.4.1 (Άνκρωποσ και 
περιβαλλοντικά προβλιματα), 2.4.2 (Μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ) και τθ ςελίδα 112 (Ρφπανςθ του 
εδάφουσ και Θχορφπανςθ) τθσ υποενότθτασ 2.4.4  
Κεφάλαιο 3 «Εξζλιξθ»: μόνο τθν Ειςαγωγι 3.1 (ςελίδεσ 119-131).  
 
Σθμείωςθ 
Στθν εξεταςτζα-διδακτζα φλθ  δεν περιλαμβάνονται τα παρακζματα, τα οποία ςκοπό ζχουν να δώςουν τθ 
δυνατότθτα επιπλζον πλθροφόρθςθσ των μακθτών, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ, οι πίνακεσ, τα μικρά 
ζνκετα κείμενα ςε πλαίςιο και οι προτάςεισ για ςυνκετικζσ-δθμιουργικζσ εργαςίεσ των μακθτών.  
 

 


