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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΦΥΣΙΚΗ 
Από το βιβλίο «Φυςικι Θετικισ & Σεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ» τθσ Γ΄ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Ιωάννου Α., 

Ντάνου Γ. κ.α. ζκδοςθ Ο.Ε.Δ.Β.  2010. 

 

1.        ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ 

1-1        Ειςαγωγι. 

1-2        Περιοδικά φαινόμενα. 

1-3        Απλι αρμονικι ταλάντωςθ. 

1-4        Ηλεκτρικζσ ταλαντώςεισ. 

1-5        Φκίνουςεσ ταλαντώςεισ. 

1-6        Εξαναγκαςμζνεσ ταλαντώςεισ. 

1-7                φνκεςθ ταλαντώςεων. 

 

2.        ΚΤΜΑΣΑ 

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. 

2-6        Παραγωγι θλεκτρομαγνθτικών κυμάτων. 

2-8        Σο φάςμα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. 

2-9        Ανάκλαςθ και διάκλαςθ. 

2-10        Ολικι ανάκλαςθ. 

 

4.        ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΡΕΟΤ ΩΜΑΣΟ 

4-1        Ειςαγωγι. 

4-2        Οι κινιςεισ των ςτερεών ςωμάτων. 

4-3        Ροπι δφναμθσ. 

4-4        Ιςορροπία ςτερεοφ ςώματοσ. 

4-5        Ροπι αδράνειασ. 

4-6        Θεμελιώδθσ 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.        ΚΡΟΤΕΙ ΚΑΙ ΧΕΣΙΚΕ ΚΙΝΗΕΙ 

5-1        Ειςαγωγι. 

5-2        Κροφςεισ. 

5-3        Κεντρικι ελαςτικι κροφςθ δφο ςφαιρών. 

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

5-9        Φαινόμενο Doppler. 

 

Σθμείωςθ 

Τα ζνκετα που περιλαμβάνονται ςτα διδακτικά βιβλία δεν αποτελοφν εξεταςτζα-διδακτζα φλθ. 
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ΧΗΜΕΙΑ 
Από το βιβλίο «Χθμεία» τθσ Γ΄ Σάξθσ Γενικοφ Λυκείου Θετικισ Κατεφκυνςθσ των . Λιοδάκθ, Δ. Γάκθ  κ.ά. ζκδοςθ 

Ο.Ε.Δ.Β. 2010. 

Κεφάλαιο 1ο  Ηλεκτρονιακι δομι των ατόμων και ο περιοδικόσ πίνακασ, εκτόσ από: 

α) τθν θλεκτρονιοςυγγζνεια τθσ παραγράφου 1.4 (ς. 26) και 

β) τα ςχιματα μορίων - κεωρία VSEPR τθσ παραγράφου 1.5 (ς. 32-35). 

 

Κεφάλαιο 3ο Οξζα – Βάςεισ και Ιοντικι ιςορροπία, εκτόσ από: 

α) τθν ιςχφ οξζων – βάςεων και μοριακι δομι τθσ παραγράφου 3.2 (ς. 99-101) και 

β) τθν παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότθτασ (ς. 131-137). 

 

Κεφάλαιο 5ο Οργανικι χθμεία, εκτόσ: 

α) το επαγωγικό φαινόμενο τθσ παραγράφου 5.1 (ς. 199-200) 

β) τθν παράγραφο 5.2  ςτερεοϊςομζρεια (εναντιοςτερεομζρεια και διαςτερεομζρεια) (ς. 201-214) 

γ) τθν αρωματικι υποκατάςταςθ τθσ παραγράφου 5.3 (ς. 221-222) 

δ) τουσ μερικοφσ μθχανιςμοφσ οργανικών αντιδράςεων τθσ παραγράφου 5.3 (ς. 230-236) και 

ε) τισ οργανικζσ ςυνκζςεισ τθσ παραγράφου 5.4 (ς. 237-245) με εξαίρεςθ τθν αλογονοφορμικι αντίδραςθ (ς. 239-

240). 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Από το βιβλίο «Μακθματικά Θετικισ και Σεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ» τθσ Γ΄ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Ανδρεαδάκθ 

τ., κ.ά., ζκδοςθ Ο.Ε.Δ.Β. 2010. 

 

ΜΕΡΟ Α 

Κεφάλαιο 2      Μιγαδικοί αρικμοί 

Παρ. 2.1     Η ζννοια του Μιγαδικοφ Αρικμοφ. 

Παρ. 2.2     Πράξεισ ςτο ςφνολο C των Μιγαδικών. 

Παρ. 2.3     Μζτρο Μιγαδικοφ Αρικμοφ. 

 

ΜΕΡΟ Β 

Κεφάλαιο 1      Όριο - υνζχεια ςυνάρτθςθσ 

Παρ. 1.1     Πραγματικοί αρικμοί. 

Παρ. 1.2     υναρτιςεισ. 

Παρ. 1.3     Μονότονεσ ςυναρτιςεισ- Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ. 

Παρ. 1.4     Όριο ςυνάρτθςθσ ςτο x0ÎR 

Παρ. 1.5      Ιδιότθτεσ των ορίων, χωρίσ τισ αποδείξεισ τθσ υποπαραγράφου        

" Σριγωνομετρικά όρια" 

Παρ. 1.6     Μθ πεπεραςμζνο όριο ςτο x0ÎR. 

Παρ. 1.7     Όρια ςυνάρτθςθσ ςτο άπειρο. 

Παρ. 1.8     υνζχεια ςυνάρτθςθσ. 

 

Κεφάλαιο 2    Διαφορικόσ Λογιςμόσ 

Παρ. 2.1     Η ζννοια τθσ παραγώγου, χωρίσ τθν υποπαράγραφο "Κατακόρυφθ εφαπτομζνθ" 

Παρ. 2.2     Παραγωγίςιμεσ ςυναρτιςεισ- Παράγωγοσ ςυνάρτθςθ. 
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Παρ. 2.3     Κανόνεσ παραγώγιςθσ, χωρίσ τθν απόδειξθ  του κεωριματοσ που αναφζρεται ςτθν 

παράγωγο γινομζνου ςυναρτιςεων. 

Παρ. 2.4     Ρυκμόσ μεταβολισ. 

Παρ. 2.5     Θεώρθμα Μζςθσ Σιμισ Διαφορικοφ Λογιςμοφ. 

Παρ. 2.6   υνζπειεσ του Θεωριματοσ Μζςθσ Σιμισ. 

Παρ. 2.7   Σοπικά ακρότατα ςυνάρτθςθσ χωρίσ το κεώρθμα τθσ ςελίδασ 264 (κριτιριο τθσ 2θσ 

παραγώγου). 

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 παραγουςών ςυναρτιςεων ο οποίοσ κα περιλαμβάνεται       ςτισ διδακτικζσ οδθγίεσ) 

Παρ. 3.4   Οριςμζνο ολοκλιρωμα 

Παρ. 3.5.  Η ςυνάρτθςθ   F(x) =     

Παρ. 3.7   Εμβαδόν επιπζδου χωρίου, χωρίσ τθν εφαρμογι 3 τθσ ςελίδασ 348. 

 

Παρατθριςεισ 

Η διδακτζα-εξεταςτζα  φλθ κα διδαχτεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Π.Ι. 

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 
 

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ τθσ Γ’ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου Θετικισ Κατεφκυνςθσ των Αλεπόρου-Μαρίνου Β., 

Αργυροκαςτρίτθ Α., Κομθτοποφλου Α., Πιαλόγλου Π., γουρίτςα Β., ζκδοςθ Ο.Ε.Δ.Β. 2010. 

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 ‘’Η 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 

Στθν εξεταςτζα-διδακτζα φλθ δεν περιλαμβάνονται: 
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α) Τα ζνκετα - παρακζματα, τα οποία ςκοπό ζχουν να δώςουν τθ δυνατότθτα επιπλζον πλθροφόρθςθσ των 

μακθτών, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ, ςε κζματα που αναδεικνφουν τθ ςχζςθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Βιολογίασ 

και των εφαρμογών 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 μακθτών. 

 


