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Γ΄ Λςκείος 
 

Νέα Δλληνική Γλώζζα (Γενικού Λςκείος και ΔΠΑ.Λ) 

Η. ΓΗΑΒΑΕΧ / ΚΑΣΑΝΟΧ ΚΑΗ ΓΡΑΦΧ 

 

1.Ο καζεηήο απαληά γξαπηά ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ έλα θείκελν. 

 

α) Όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ελόο θεηκέλνπ, επηδηώθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνεί ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα : 

λα δηαθξίλεη: 

ηνπο ηξόπνπο πεηζνύο (επίθιεζε ζηε ινγηθή, επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ δέθηε, επίθιεζε ζην 

ήζνο, επίθιεζε ζηελ απζεληία) 

ηα κέζα πεηζνύο (επηρεηξήκαηα, ηεθκήξηα θ.ά.) 

ην είδνο ηεο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο (παξαγσγηθή-επαγσγηθή) κηαο παξαγξάθνπ ή ελόο θεηκέλνπ 

λα δηαθξίλεη ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πεηζνύο: 

ζηε δηαθήκηζε 

ζηνλ πνιηηηθό ιόγν 

ζηνλ επηζηεκνληθό ιόγν 

λα αμηνινγεί ηα κέζα πεηζνύο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

λα ειέγρεη ηελ αιήζεηα, ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ νξζόηεηα ελόο επηρεηξήκαηνο 

λα ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεθκεξίσλ 

λα δηαθξίλεη ηελ πεηζώ από ηελ πξνπαγάλδα 

λα εληνπίδεη ζε έλα θείκελν (δνθίκην/άξζξν/επηθπιιίδα θ.ά.): 

ην ζέκα 

ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα 

ηα κέζα πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηεθκεξηώζεη ηελ άπνςή ηνπ 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θ.ά. 

λα δηαθξίλεη ζε έλα θείκελν ην θαίξην θαη ην νπζηώδεο από ηε ιεπηνκέξεηα θαη ην επνπζηώδεο. 

 

β) Όζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε / δνκή ελόο θεηκέλνπ επηδηώθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε: 

λα εληνπίδεη ηα βαζηθά κέξε (πξόινγν, θύξην κέξνο, επίινγν) ελόο θεηκέλνπ 

λα ρσξίδεη ην θείκελν ζε παξαγξάθνπο/λνεκαηηθέο ελόηεηεο 

λα αλαγλσξίδεη ηα κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε ζπλεθηηθόηεηα θαη ε ζπλνρή ελόο θεηκέλνπ 

(δηαξζξσηηθέο ιέμεηο, θξάζεηο θ.ά.) 

λα επηζεκαίλεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νξγαλώλνληαη νη παξάγξαθνη π.ρ. κε αηηηνιόγεζε, 

κε ζύγθξηζε θαη αληίζεζε, κε νξηζκό, κε δηαίξεζε, κε παξάδεηγκα θ.ά. 

λα δηαθξίλεη ηελ νξγάλσζε/δνκή ελόο θεηκέλνπ (ινγηθή ή ζπλεηξκηθή νξγάλσζε, παξαγσγηθή ή 

επαγσγηθή ζπιινγηζηηθή πνξεία θ.ά.). 

 

γ) Όζνλ αθνξά ηε γιώζζα ελόο θεηκέλνπ (ιεμηιόγην, ζηίμε, κνξθνζπληαθηηθά θαηλόκελα, 

γισζζηθέο πνηθηιίεο, ιεηηνπξγίεο ηεο γιώζζαο, ύθνο θ.ά.) επηδηώθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε 

ζέζε: 
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λα εληνπίδεη θαη λα αηηηνινγεί επηινγέο ηνπ πνκπνύ νη νπνίεο αθνξνύλ ηε ρξήζε: 

ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο θσλήο 

ζπγθεθξηκέλνπ ξεκαηηθνύ ηύπνπ (πξνζώπνπ/ρξόλνπ/έγθιηζεο) 

καθξνπεξίνδνπ ή κε ιόγνπ 

παξαηαθηηθνύ ή ππνηαθηηθνύ ιόγνπ 

ξεκαηηθώλ ή νλνκαηηθώλ ζπλόισλ 

αλαθνξηθήο ή πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο 

ησλ ζεκείσλ ηεο ζηίμεο 

ιόγησλ ή ιατθώλ ιέμεσλ, εηδηθνύ ιεμηινγίνπ, όξσλ θ.ά. 

λα αηηηνινγεί ηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ 

λα εξκελεύεη ιέμεηο 

λα αμηνινγεί ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζαθήλεηα ηνπ ιεμηινγίνπ 

λα βξίζθεη ζπλώλπκα, αληώλπκα, νκόξξηδα, λα αληηθαζηζηά ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε 

άιιεο, λα ζρεκαηίδεη κε νξηζκέλεο ιέμεηο θξάζεηο ή πεξηόδνπο ιόγνπ θ.ά. 

λα ραξαθηεξίδεη ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 

(ζθνπό, δέθηε, είδνο ιόγνπ θ.ά.). 

 

2.Ο καζεηήο - κε βάζε ζπγθεθξηκέλν θείκελν - παξάγεη γξαπηό θείκελν. πγθεθξηκέλα, 

επηδηώθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε: 

λα ππθλώλεη έλα θείκελν, λα θάλεη ηελ πεξίιεςή ηνπ 

λα δίλεη ηίηιν ζην θείκελν ή πιαγηόηηηινπο ζε παξαγξάθνπο/λνεκαηηθέο ελόηεηεο ελόο θεηκέλνπ 

λα νξγαλώλεη ην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ 

λα αλαπηύζζεη έλα θεηκεληθό απόζπαζκα (κηα θξάζε ή έλα επηρείξεκα ηνπ θεηκελνγξάθνπ) 

λα αλαζθεπάδεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θεηκελνγξάθνπ θαη λα αλαπηύζζεη ηελ αληίζεηε άπνςε 

λα κεηαζρεκαηίδεη έλα θείκελν π.ρ. από έλα επίπεδν ύθνπο ζε άιιν θ.ά. 

 

ΗΗ. ΓΡΑΦΧ 

 

Ο καζεηήο παξάγεη θείκελν, εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην, ην ζέκα ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη 

άκεζα ή έκκεζα κε νηθείνπο ζεκαηηθνύο θύθινπο από ηε γισζζηθή δηδαζθαιία. 

Από ηα δηάθνξα είδε γξαπηνύ ιόγνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξαγσγή θξηηηθνύ–απνθαληηθνύ 

ιόγνπ, δειαδή ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ ζην νπνίν θπξηαξρνύλ ε πεηζώ, ε ινγηθή νξγάλσζε, ε 

αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο, π.ρ. άξζξνπ, επηζηνιήο, γξαπηήο εηζήγεζεο θ.ά. 

 

ην πιαίζην ηεο παξαγσγήο θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα επηδηώθεηαη από ηνλ καζεηή: 

 

Α. Χρ ππορ ηο πεπιεσόμενο ηος κειμένος 

ε ζπλάθεηα ησλ εθηηζέκελσλ ζθέςεσλ κε ηα δεηνύκελα ηνπ ζέκαηνο 

ε επαξθήο ηεθκεξίσζε ησλ ζθέςεώλ ηνπ κε ηελ παξάζεζε θαηάιιεισλ επηρεηξεκάησλ 

ε αλάπηπμε όισλ ησλ ζεκαηηθώλ θέληξσλ 

ε πξσηνηππία ησλ ηδεώλ 

ν βαζκόο επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ πνπ επηδηώθεηαη κε ην παξαγόκελν θείκελν θ.ά. 
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Β. Χρ ππορ ηην έκθπαζη/μοπθή ηος κειμένος 

ε ζαθήο θαη αθξηβήο δηαηύπσζε 

ν ιεθηηθόο θαη εθθξαζηηθόο πινύηνο 

ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο πνηθηιίαο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ 

ε ηήξεζε ησλ κνξθνζπληαθηηθώλ θαλόλσλ 

ε νξζνγξαθία θαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θ.ά. 

Γ. Χρ ππορ ηη δομή/διάπθπωζη ηος κειμένος 

ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ 

ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ (νκαιή ζύλδεζε πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ θαη επξύηεξσλ κεξώλ ηνπ 

θεηκέλνπ) 

ε έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζην δεηνύκελν επηθνηλσληαθό πιαίζην θ.ά. 

 

Απσαία Δλληνικά 

Ι. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Από ην βηβιίν «Αξραία Διιεληθά, Φηινζνθηθόο Λόγνο», Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ 

Θεσξεηηθήο Καηεύζπλζεο, ησλ Μ. Κνπηδάθε, Γ. Λππνπξιή, θ.ά., έθδνζε (Ι.Σ.Τ.Δ.) 

"Γηόθαληνο". 

Α. Δηζαγσγή: 

Η. Ο ΧΚΡΑΣΖ: 

Κεθ. Γ2: Οη θηινζνθηθέο ηδέεο ηνπ σθξάηε. Γηαιεθηηθή, καηεπηηθή, εηξσλεία. Η 

αλαδήηεζε ησλ νξηζκώλ, ε επαγσγηθή κέζνδνο θαη ε εζηθή. 

Κεθ. Γ3 : Η δίθε θαη ν ζάλαηνο ηνπ σθξάηε. 

ΗΗ. Ο ΠΛΑΣΧΝ: 

Κεθ. Δ1: Ο βίνο ηνπ. 

ΗΗΗ. Πλάηωνορ Ππωηαγόπαρ: 

α) (Α. Η δηάξζξσζε ηνπ δηαιόγνπ θαη ηα πξόζσπα: «Δηζαγσγή…» έσο θαη «Η απάληεζε 

ηνπ Πξσηαγόξα…» θαη ν κύζνο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο») 

β) (Β. Η θηινζνθηθή ζεκαζία ηνπ δηαιόγνπ). 

IV. Πλάηωνορ Πολιηεία: Διζαγωγή ζηην Πολιηεία 

α) (1. Νεαληθέο θηινδνμίεο θαη απνγνεηεύζεηο, 2. Η ζπγγξαθή ηεο Πνιηηείαο θαη 3. Η 

ζθελνζεζία θαη ηα πξόζσπα ηνπ δηαιόγνπ) 

β) (6. Οη ηξεηο ηάμεηο, 8. Η αγσγή ησλ θπιάθσλ, 12. Οη θηιόζνθνη-βαζηιείο, 13. Η 

δηθαηνζύλε θαη 14. Οη θαύιεο πνιηηείεο). 
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γ) (Η αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ). 

Β. ΚΔΙΜΔΝΑ: 

Η. ΠΛΑΣΧΝ 

Ππωηαγόπαρ: νη ελόηεηεο 1, 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7. 

Πολιηεία: νη ελόηεηεο 11, 12 θαη 13 

ΙΙ. ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

1. ΚΔΗΜΔΝΟ 

Αδίδαθην πεδό θείκελν αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ. 

2. ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ - ΤΝΣΑΚΣΗΚΟ 

α. Η ύιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιώζζα» Α΄, 

Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ, έθδνζε 2016. 

β. Οιόθιεξε ε ύιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ 

«Δγρεηξίδην Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο», έθδνζε 2016 (ελόηεηεο 1 - 21).  

(Απόζπαζμα από ηο ΦΔΚ 2894/2016 με ηην εξεηαζηέα ύλη ημεπήζιων λςκείων 

Πανελλαδικών Δξεηάζεων 2016) 

 

Ηζηοπία Πποζαναηολιζμού 

 

Από ην βηβιίν “Θέκαηα Νενειιεληθήο Ιζηνξίαο” ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ησλ Γ. 

Μαξγαξίηε, Αγ. Αδέιε, Ν. Αλδξηώηε, Θ. Γεηνξάθε, Κ. Φσηηάδε.  

 

Η. ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ     

A. Η Διιεληθή νηθνλνκία κεηά ηελ Δπαλάζηαζε  

Β. Η Διιεληθή νηθνλνκία θαηά ην 19ν αηώλα 

Γ. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαηά ηνλ 20ν αηώλα 

 

ΗΗ. Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΟΜΜΑΣΧΝ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓA (1821-1936) 

Β. Υεηξαθέηεζε θαη αλακόξθσζε (1844-1880) έσο ζει. 79 
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Λαηινικά Πποζαναηολιζμού 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ Α:  

 

Μεηάθπαζη:  

Κείκελα 3 – 25 

 

Γπαμμαηική:  

 Οπζηαζηηθά (όιεο νη θιίζεηο). 

 Θεηηθόο βαζκόο επηζέησλ. 

 Οκαιά ξήκαηα όισλ ησλ ζπδπγηώλ θαη ζηηο δύν θσλέο ζε όιεο ηηο εγθιίζεηο. 

 ρεκαηηζκόο απαξεκθάησλ θαη κεηνρώλ. 

 Απνζεηηθά θαη εκηαπνζεηηθά ξήκαηα. 

 Αλώκαια ξήκαηα (εθηόο ηνπ malo). 

 Η γ΄ ζπδπγία ζε – io. 

 

ςνηακηικό:  

 Η απηνπάζεηα θαη ε αιιεινπάζεηα. 

 Μεηαηξνπή ηεο ελεξγεηηθήο ζύληαμεο ζε παζεηηθή θαη ην αληίζηξνθν. 

 ύληαμε ησλ ξεκάησλ iubeo, veto, sino, prohibeo, cogo θαη patior. 

 Η εθθνξά ηνπ επηξξεκαηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ. 

 Η εθθνξά ηεο ηδηόηεηαο. 

 Η εθθνξά ηνπ δηαηξεκέλνπ όινπ. 

 Η εθθνξά ηνπ εμσηεξηθνύ αλαγθαζηηθνύ αηηίνπ. 

 Η εθθνξά ηεο πνηλήο θαη ηνπ εγθιήκαηνο. 

 Η απαξεκθαηηθή ζύληαμε (accusativus cum infinitivo). 

 Η ζύληαμε ηεο κεηνρήο, ε αθαηξεηηθή απόιπηε κεηνρή θαη ε θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή. 

 Η ζπληαθηηθέο ρξήζεηο ηεο ππνηαθηηθήο θαη ηεο πξνζηαθηηθήο. 

 Η έθθξαζε ηεο απαγόξεπζεο. 

 Η αθνινπζία ησλ ρξόλσλ. 

 Οη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο. 

 Οη ρξνληθέο πξνηάζεηο (δήισζε ηνπ πξνηεξόρξνλνπ κε νξηζηηθή). 

 Από ηα είδε ηνπ cum ν επαλαιεπηηθόο, ν αληίζηξνθνο, ν ηζηνξηθόο/δηεγεκαηηθόο θαη ν 

αηηηνινγηθόο. 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ Β:   

 

Μεηάθπαζη:  

Κείκελα 3 – 36 

 

Γπαμμαηική:  
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Επιπλέον του επιπέδου Α΄ τα ακόλουθα: 

 πγθξηηηθόο βαζκόο επηζέησλ θαη επηξξεκάησλ (νκαιά θαζώο θαη ηα αλώκαια πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα θείκελα). 

 Σα παξαζεηηθά ησλ επηξξεκάησλ (νκαιά θαζώο θαη ηα αλώκαια πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηα θείκελα). 

 ρεκαηηζκόο ζνππίλνπ, γεξνπλδίνπ θαη γεξνπλδηαθνύ. 

 Σν αλώκαιν ξήκα malo. 

 

ςνηακηικό:  

Επιπλέον του επιπέδου Α΄ τα ακόλουθα: 

 Η εθθνξά ηνπ β΄ όξνπ ηεο ζύγθξηζεο θαη ε απόιπηε ζύγθξηζε. 

 Οη ηειηθέο πξνηάζεηο. 

 πληαθηηθέο ρξήζεηο ζνππίλνπ. 

 πληαθηηθέο ρξήζεηο γεξνπλδίνπ. 

 πληαθηηθέο ρξήζεηο ηνπ γεξνπλδηαθνύ. 

 Η ζπληαθηηθή ρξήζε ηεο αθαηξεηηθήο πηώζεο. 

 Η εθθνξά ηνπ κέζνπ (πξόζσπν). 

 Η ζύληαμε ησλ ξεκάησλ paenitet, pudet, piget, taedet θαη miseret. 

 

 

Μαθημαηικά  Πποζαναηολιζμού 

 
Από ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά» Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ θαη πνπδώλ 

Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ησλ Αλδξεαδάθε η., θ.ά. 

 
Β΄ Μέπορ αλάιπζε παξάγξαθν 1.1 έωρ και παπάγπαθο 2.3 (όρη ξπζκό κεηαβνιήο) 

 

 

Φςζική  

 
Βηβιίν: «Φπζηθή» Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ 

ησλ Ισάλλνπ Α., Νηάλνπ Γ. θ.α.»  

 

1 ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ-ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΣΑΛΑΝΣΧΔΗ 

1-1 Δηζαγσγή. 

1-2 Πεξηνδηθά θαηλόκελα. 

1-3 Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. 

1-5α Φζίλνπζεο κεραληθέο ηαιαληώζεηο. 

1-6α Δμαλαγθαζκέλεο κεραληθέο ηαιαληώζεηο. 

Από ηελ 1-6β: Μόλν ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζπληνληζκνύ ζηηο κεραληθέο ηαιαληώζεηο 

1-7 ύλζεζε Σαιαληώζεσλ. 
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2 ΚΤΜΑΣΑ 

2-1 Δηζαγσγή. 

2-2  Μεραληθά θύκαηα. 

2-3  Δπαιιειία ή ππέξζεζε θπκάησλ. 

2-4  πκβνιή δύν θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα πγξνύ. 

2-5 ηάζηκα θύκαηα. 

 

5 ΚΡΟΤΔΗ ΚΑΗ ΥΔΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ 

5-1 Δηζαγσγή. 

5-2  Κξνύζεηο. 

5-3  Κεληξηθή ειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ. 

5-4  Διαζηηθή θξνύζε ζώκαηνο κε άιιν αθίλεην πνιύ κεγάιεο κάδαο. 

 

εκείσζε: Σα έλζεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηδαθηηθά βηβιία δελ απνηεινύλ εμεηαζηέα ύιε. 

 

 

Υημεία Πποζαναηολιζμού 

Από ην βηβιίν «Υεκεία» ηεο Γ΄ Σάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ησλ . Ληνδάθε, Γ. Γάθε θ.ά., έθδνζε 

(Ι.Σ.Τ.Δ.) «Γηόθαληνο». 

 

Κεθάλαια 1,2,3,4,5 κέρξη θαη ηελ παπάγπαθο 5.5 (εθηόο ε 5.6 δείθηεο –νγθνκέηξεζε). 

 

Βιολογία Πποζαναηολιζμού 

 
Από ην βηβιίν «Βηνινγία» ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ 

Θεηηθώλ πνπδώλ ησλ Αιεπόξνπ-Μαξίλνπ Β., Αξγπξνθαζηξίηε Α., Κνκεηνπνύινπ Α., 

Πηαιόγινπ Π., γνπξίηζα Β..  

Κεθάλαιο 1 «Σν γελεηηθό πιηθό».  

Κεθάλαιο 2 «Αληηγξαθή, έθθξαζε θαη ξύζκηζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο».  

Κεθάλαιο 4 «Σερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA».  

Κεθάλαιο 5 «Μελδειηθή θιεξνλνκηθόηεηα». 

 

 

Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον (ΑΔΠΠ) 

 
Από ην βηβιίν «Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» ηεο Γ’ ηάμεο 

Γεληθνύ Λπθείνπ ησλ Α. Βαθάιε, Η. Γηαλλόπνπινπ, Ν. Ισαλλίδε, Υ. Κνίιηα, Κ. Μάιακα, Ι. 

Μαλσιόπνπινπ, Π. Πνιίηε, έθδνζε (Ι.Σ.Τ.Δ.) «Γηόθαληνο»  
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2. Βαζηθέο Έλλνηεο Αιγνξίζκσλ  

 2.1 Ση είλαη αιγόξηζκνο.  

 2.3 Πεξηγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε αιγνξίζκσλ.  

 2.4 Βαζηθέο ζπληζηώζεο/ εληνιέο ελόο αιγνξίζκνπ.  

  2.4.1 Γνκή αθνινπζίαο.  

  2.4.2 Γνκή Δπηινγήο.  

  2.4.3 Γηαδηθαζίεο πνιιαπιώλ επηινγώλ (αθαηξείηαη ε εληνιή πνιιαπιήο 

επηινγήο «Δπίιεμε»)  

  2.4.4 Δκθσιεπκέλεο Γηαδηθαζίεο.  

  2.4.5 Γνκή Δπαλάιεςεο.  

3. Γνκέο Γεδνκέλσλ θαη Αιγόξηζκνη  

 3.2 Αιγόξηζκνη + Γνκέο Γεδνκέλσλ = Πξνγξάκκαηα  

 3.3 Πίλαθεο  

 3.6 Αλαδήηεζε  

 3.7 Σαμηλόκεζε 

7. Βαζηθά ζηνηρεία πξνγξακκαηηζκνύ.  

 7.1 Σν αιθάβεην ηεο ΓΛΧΑ.  

 7.2 Σύπνη δεδνκέλσλ.  

 7.3 ηαζεξέο.  

 7.4 Μεηαβιεηέο. 

 7.5 Αξηζκεηηθνί ηειεζηέο.  

 7.6 πλαξηήζεηο.  

 7.7 Αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο.  

 7.8 Δληνιή εθρώξεζεο.  

 7.9 Δληνιέο εηζόδνπ-εμόδνπ.  

 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 ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ  

  8.2.3 Δληνιή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΔΥΡΙ  

9. Πίλαθεο  

 9.1 Μνλνδηάζηαηνη πίλαθεο.  

 9.2 Πόηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πίλαθεο. 

 9.4 Σππηθέο επεμεξγαζίεο πηλάθσλ. 

 

ημείωζη: Αλαθνξηθά κε ηνπο πίλαθεο ζα εμεηαζηνύλ κόλν νη κνλνδηάζηαηνη πίλαθεο. 
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Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ (ΑΟΘ) 
 

Από ην βηβιίν «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ησλ Ληαλνύ Θ., 

Παπαβαζηιείνπ Α. θαη Υαηδεαλδξένπ Α..  

 

Κεθ. 1: Βαζηθέο Οηθνλνκηθέο Έλλνηεο, εκηόρ ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 13.  

Κεθ. 2: Η δήηεζε ησλ αγαζώλ.  

Κεθ. 3: Η παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο θαη ην θόζηνο, εκηόρ ησλ παξαγξάθσλ 5, 6, 7, 8 θαη 9 πνπ  

αλαθέξνληαη ζην θόζηνο παξαγσγήο. 

 

Μαθημαηικά  ΔΠΑ.Λ 

 
1) πλάξηεζε –Πεδίν Οξηζκνύ 

2) Γξαθηθή Παξάζηαζε πλάξηεζεο  

3) πλέρεηα πλάξηεζεο 

4) Παξάγσγνο ζε ζεκείν  

5) Καλόλεο Παξαγώγηζεο 

6) Δμίζσζε Δθαπηνκέλεο  

 

Β΄Λςκείος 

 

Νέα Δλληνική Γλώζζα 

Γηα ην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο ηεο Β΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ σο 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα βηβιία: 

α) Έθθξαζε - Έθζεζε Σεύρνο Β΄ ηεο Β΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ 

β) Έθθξαζε - Έθζεζε γηα ην Γεληθό Λύθεην - Θεκαηηθνί Κύθινη ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ 

Γεληθνύ Λπθείνπ 

γ) Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθό Λύθεην 

 

ΑΠΟ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΈΚΦΡΑΗ – ΈΚΘΕΗ, ΣΔΤΥΟ Β΄ ΓΗΓΑΚΟΝΣΑΗ ΣΑ ΔΞΖ: 

Ζ ΔΗΓΖΖ 

Η. Ζ ΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΥΟΛΗΟ 

1. Σν γεγνλόο θαη ην ζρόιην ζηελ είδεζε 

2. Πξνβνιή θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο είδεζεο 

3. Παξεκβνιή μέλνπ ζρνιίνπ ζηελ είδεζε 

4. Γηαπινθή ηνπ γεγνλόηνο κε ην ζρόιην ζηελ είδεζε 
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- Λεμηιόγην (ζρεηηθό κε ην ζρόιην θαη ηελ είδεζε) 

ΗΗ. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΗΓΖΖ 

1. Η νξγάλσζε ηεο είδεζεο 

2. Η νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηελ είδεζε 

3. Ο ηίηινο ηεο είδεζεο 

4. πληαθηηθά ζηνηρεία ζηελ είδεζε 

α. Η ζεηξά ησλ ιεθηηθώλ ζπλόισλ ζηελ είδεζε 

β. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζύληαμε ζηελ είδεζε 

γ. Η ρξήζε ησλ νλνκαηηθώλ πξνζδηνξηζκώλ ζηελ είδεζε. Υξήζε νλνκάησλ θαη επηζέησλ 

δ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζηελ είδεζε 

5. Σν ζρόιην πάλσ ζε κηα είδεζε 

- Λεμηιόγην (ζρεηηθό κε ην ρξόλν) 

- Οξγάλσζε ηνπ ιόγνπ. Η ρξήζε ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθνπ θαη 

επξύηεξνπ θεηκέλνπ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΔΗΓΖ 

Οξγάλσζε ηνπ ιόγνπ: 

Ι. Παξάγξαθνο. Αλάπηπμε κε ζύγθξηζε θαη αληίζεζε 

ΙΙ. Ο ξόινο ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ 

α. πλνρή πξνηάζεσλ θαη πεξηόδσλ 

β. πλνρή παξαγξάθσλ κε αληηζεηηθή ζύλδεζε. Αλάπηπμε δύν ελλνηώλ ζε έλα επξύηεξν 

θείκελν 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ – ΚΡΗΣΗΚΖ 

5. Απιή θαη δηαδνρηθή ππόηαμε 

6. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

ΙV. Οξγάλσζε ηνπ ιόγνπ. Οξηζκόο θαη δηαίξεζε κηαο έλλνηαο 

1. Οξηζκόο 

2. Γηαίξεζε 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ – ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ι. εκεηώζεηο 

Α. εκεηώζεηο από γξαπηό ιόγν 

1. Κξαηώ ζεκεηώζεηο θαηά παξάγξαθν 

2. Δξγάδνκαη ζε επξύηεξεο (από ηελ παξάγξαθν) λνεκαηηθέο ελόηεηεο θαη θξαηώ ζεκεηώζεηο 

3. Από ηηο ζεκεηώζεηο πξνρσξώ ζην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ 

 

Β. εκεηώζεηο από πξνθνξηθό ιόγν 
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ΙΙ. Πεξίιεςε 

Α. Πεξίιεςε γξαπηνύ ιόγνπ 

1. Πώο νδεγνύκαη ζηελ πεξίιεςε 

2. Ση πξέπεη λα πξνζέρσ ζε κηα πεξίιεςε 

3. πγθξίλσ δύν πεξηιήςεηο, κία εθηελή θαη κία ζπλνπηηθή ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ 

4. Δμεηάδσ ηε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη ηεο παζεηηθήο ζύληαμεο ζε κία πεξίιεςε 

5. Παξαηεξώ πεξηιήςεηο από πνηθίια θείκελα 

 

Β. Πεξίιεςε πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

1. Γηαβάδσ ηε δεκνζηνγξαθηθή πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο 

2. Παξνπζηάδσ ζε πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ηηρ ΔΚΘΔΖ 

 Υξήζε ησλ ξεκαηηθώλ πξνζώπσλ 

 Υξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο 

 Ύθνο ηνπ θεηκέλνπ 

 Δηδηθό ιεμηιόγην 

 Κπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ρξήζε ηνπ ιόγνπ 

 Αξεηέο ηεο παξαγξάθνπ 

 

ΘΔΜΑΣΑ για ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ζσεηικά με:  

 Γιώζζα, ιαθσληθή έθθξαζε θαη αξθηηθόιεμα 

 Γόληκε θαη άγνλε αμηνπνίεζε ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

 Γηαζθέδαζε, ςπραγσγία, πνηόηεηα δσήο 

 Πιεξνθόξεζε, δεκνζηνγξαθία 

 Σύπν, δεκνθξαηία θαη εμνπζία ηνπ Σύπνπ 

 Κνηλή γλώκε, δεκνζθνπήζεηο 

 Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, δηαδίθηπν θαη ρώξνπο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο) 

 Γηαθήκηζε  

 Βηβιίν, θόκηθο 

 Ρηάιηηη ηειεπαηρλίδηα θαη εθπνκπέο 

 
 

Απσαία Δλληνικά 
 
ΔΙΑΓΧΓΗ:  Από ην βηβιίν ΡΗΣΟΡΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ Β΄ηάμε εληαίνπ ιπθείνπ, Δλόηεηεο Β, Γ 

(ζει.10-13), Δ, Σ (ζει.15-20) 

ΚΔΙΜΔΝΟ:  ΛΤΙΑ ΤΠΔΡ ΜΑΝΣΙΘΔΟΤ θεθάιαηα 1-13 (καδί κε ηα ζρόιηα ηνπ ίδηνπ 

βηβιίνπ) 
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Οδεγίεο γηα βαζκνιόγεζε: Η εξώηεζε εηζαγσγήο ηνπ δηδαγκέλνπ ζα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ 

(ζσζηό-ιάζνο, αληηζηνίρηζεο, πνιιαπιήο επηινγήο) θαη ζα βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο, ελώ 

ε εξώηεζε θαηαλόεζεο ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ ζα βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο θαη ε 

κεηάθξαζε ηνπ αδίδαθηνπ κε 25. 

Από ηα ζεκαληηθά ζπληαθηηθά θαηλόκελα ζπληζηάηαη λα δνζεί έκθαζε ζηνπο ππνζεηηθνύο 

ιόγνπο. 

 

 

Μαθημαηικά Πποζαναηολιζμού 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο
     ΓΗΑΝΤΜΑΣΑ  

 

1.1  - Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΝΤΜΑΣΟ. 

1.2  – ΠΡΟΘΔΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΗ ΓΙΑΝΤΜΑΣΧΝ. 

1.3  - ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΜΔ ΓΙΑΝΤΜΑ, ρσξίο ηηο εθαξκνγέο 1 θαη 2. 

1.4  - ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ, ρσξίο ηελ απόδεημε ηεο ππνπαξαγξάθνπ  

         «πληεηαγκέλεο δηαλύζκαηνο», ρσξίο ηελ εθαξκνγή 2 ζηε ζειίδα 35 θαη ρσξίο  

         ηελ απόδεημε ηεο ζπλζήθεο παξαιιειίαο δηαλπζκάησλ. 

1.5  - ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΔΝΟ ΓΙΑΝΤΜΑΣΧΝ, ρσξίο ηελ απόδεημε ηνπ ηύπνπ αλαιπηηθήο 

         έθθξαζεο εζσηεξηθνύ γηλνκέλνπ θαη ρσξίο ηελ παξάγξαθν «Πξνβνιή δηαλύζκαηνο 

         ζε δηάλπζκα». 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
     Ζ ΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

2.1 – ΔΞΙΧΗ ΔΤΘΔΙΑ. 

2.2 – ΓΔΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΞΙΧΗ ΔΤΘΔΙΑ, ρσξίο ηελ εθαξκνγή 2. 

 

 

Φςζική 
 

Κεθάλαιο 1  Οξηδόληηα βνιή - Οκαιή θπθιηθή θίλεζε - Κεληξνκόινο δύλακε 

Κεθάλαιο 2  Η έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο, εζσηεξηθέο εμσηεξηθέο δπλάκεηο - Σν θαηλόκελν ηεο 

θξνύζεο - Η έλλνηα ηεο νξκήο - Η δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο - Η αξρή δηαηήξεζε ηεο 

νξκήο - Μεγέζε πνπ δελ δηαηεξνύληαη ζηελ θξνύζε - Δθαξκνγέο δηαηήξεζεο νξκήο 
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Α΄Λςκείος 

 

Νεοελληνική Γλώζζα  
 

Από ην δηδαθηηθό εγρεηξίδην: 

 Έθθξαζε-Έθζεζε Σεύρνο Α΄ ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ (ζει. 7- 117)
1
 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 

1. Γιώζζα (ζει. 14- 27, 84- 85) 

2. Γιώζζα ησλ λέσλ (ζει. 28) 

3. Αλαιθαβεηηζκόο- Φεθηαθόο γξακκαηηζκόο & θνηλσληθέο αληζόηεηεο (ζει. 104- 105) 

4. Φηιία (ζει. 15) 

5. Κηλεηά ηειέθσλα (ζει. 45) 

6. Πινύηνο- ρξήκα(ζει. 72) 

7. Γισζζνκάζεηα (ζει. 75- 79) 

8. Γηαθήκηζε (ζει. 82) 

9. Πξνθνξηθόο & γξαπηόο ιόγνο (ζει. 88- 95) 

10. Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ζει. 96- 99) 

11. Γηάινγνο (ζει. 106- 115) 

 

ΘΔΧΡΙΑ 

1. Γνκηθά κέξε παξαγξάθνπ
2
 

2. Σξόπνη/ κέζνδνη αλάπηπμεο παξαγξάθνπ
3
 

3. πλδεηηθέο ιέμεηο- θξάζεηο- ζπλνρή πεξηόδσλ. 

4. Αλαθνξηθή & πνηεηηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο (ζει. 42- 45) 

5. Οξγάλσζε ηνπ ιόγνπ κε επηρείξεκα  (ζει. 69) 

6. Αλάπηπμε παξαγξάθνπ κε αηηηνιόγεζε (ζει. 71) 

7. Κεηκεληθά είδε: α) Δπηζηνιή (ζει. 34- 35) 

                           β) Οκηιία (ζει. 84- 85) 

 

ΛΔΞΙΛΟΓΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

πλώλπκεο, αληώλπκεο, παξάγσγεο, ζύλζεηεο ιέμεηο.  

 

 

                                            
1
 Οδηγίεσ για τη διδαςκαλία των φιλολογικών μαθημάτων ςτισ Α’, Β’ Ημερηςίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εςπερινοφ ΓΕΛ για το ςχολ. 

ζτοσ 13-9-2016 
2
 εμπίπτει ςτη διδαχθείςα φλη τησ νεοελληνικήσ γλώςςασ Α’ τάξησ του γυμναςίου. 

3
 εμπίπτει ςτη διδαχθείςα φλη τησ νεοελληνικήσ γλώςςασ β’ τάξησ του γυμναςίου. 



 
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
Α, Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΘ-ΟΕΦΕ-Ε14α 

 

ΕΚΔΟΣΗ: 01/14.01.2012 ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ: 00/00.00.0000 

ΑΡΧΕΙΟ: ΕΘ-ΟΕΦΕ-Ε14 ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 15 
 

Απσαία Δλληνική Γλώζζα και Γπαμμαηεία 

ηε δηδαθηέα ύιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο ηεο Α΄ 

Σάμεο ηνπ Ηκεξήζηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ πεξηιακβάλεηαη ε παξαθάησ ύιε από ην εγρεηξίδην 

Αξραίνη Έιιελεο Ιζηνξηνγξάθνη (Ξελνθώλ, Θνπθπδίδεο) ησλ Κ. Γηαιεζκά, Α. Γξνπθόπνπινπ, 

Δ. Κνπηξνπκπέιε, Γ. Υξπζάθε: 

ΔΗΑΓΧΓΖ: Κεθάιαην Γ΄: Ξελνθώλ Γξύιινπ Δξρηεύο (1. Η δσή ηνπ – 2. Σν έξγν ηνπ. 

Δλδηαθέξνληα θαη ηδέεο). 

ΚΔΗΜΔΝΑ 
α) Ξελνθώλ, Διιεληθά, Βηβιίν Β΄ κε βαζηθό ζεκαηηθό ππξήλα: ηξαηησηηθή ππεξνρή θαη 

πνιηηηθή θπξηαξρία 

 

ΔΝΟΣΗΣΔ 

I,16-32 (από κεηάθξαζε)                                                                                                        

ΙΙ, 1-4 

ΙΙ, 16-23 

ΙΙΙ, 11-16 (από κεηάθξαζε) 

Α) Γξακκαηηθά θαηλόκελα 

-Η Α, Β, Γ΄ Κιίζε ησλ νπζηαζηηθώλ 

-Αλώκαια νπζηαζηηθά (π.ρ. λαῦο, ρείξ θ.ιπ.). 

-Πξνζσπηθή αλησλπκία, Γεηθηηθέο αλησλπκίεο 

-Σα βαξύηνλα ξήκαηα (ιύσ/ιύνκαη) 

-Αόξηζηνο Β΄ 

-Ρήκαηα πγξόιεθηα θαη ελξηλόιεθηα.  

-ρεκαηηζκόο ζπληειηθώλ ρξόλσλ αθσλόιεθησλ ξεκάησλ. 

Β) πληαθηηθά θαηλόκελα 

-Καηεγνξνύκελν. Γεληθή θαηεγνξεκαηηθή. Δπηξξεκαηηθό θαη πξνιεπηηθό θαηεγνξνύκελν. 

-Αληηθείκελν άκεζν θαη έκκεζν. ύζηνηρν αληηθείκελν. - Καηεγνξνύκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

-Απαξέκθαην έλαξζξν θαη άλαξζξν. Απξόζσπε ζύληαμε. 

-Οκνηόπησηνη – Δηεξόπησηνη νλνκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί. 

-Δπηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί (εκπξόζεηνη, πιάγηεο πηώζεηο). 

-Παξαηαθηηθή-Τπνηαθηηθή ζύλδεζε. 

-Γεπηεξεύνπζεο νλνκαηηθέο πξνηάζεηο (Δίδνο, ιεηηνπξγία). 

-Γεπηεξεύνπζεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο (Δίδνο, ιεηηνπξγία). 

 

Άλγεβπα και ηοισεία Πιθανοηήηων 
 
Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και τοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γεληθνύ Λπθείνπ»  

Διζαγωγικό κεθάλαιο 

Κεθ.2ο: Οη Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί  

Κεθ.3ο: Δμηζώζεηο  
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Φςζική 

 
Από ην βηβιίν  Φπζηθή Α΄ Γεληθνύ Λπθείνπ- Γεληθήο παηδείαο - Βηβιίν Μαζεηή, Βιάρνο Ι. θ.ά, 

ΙΣΤΔ-ΓΙΟΦΑΝΣΟ, 2015 

ΔΙΑΓΧΓΗ    

Απαξαίηεηεο εηζαγσγηθέο γλώζεηο:  

Β. Μνλόκεηξα θαη δηαλπζκαηηθά κεγέζε  

Γ. Σν Γηεζλέο ύζηεκα Μνλάδσλ S.I.  

Γ. Γηαζηάζεηο   

Η. Η κεηαβνιή θαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο  

 

1.1 ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΖ ΚΗΝΖΖ    

1.1.1 Ύιε θαη θίλεζε   

1.1.2 Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ελόο ζσκαηίνπ   

1.1.3 Οη έλλνηεο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο, ηνπ ζπκβάληνο θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο   

1.1.4 Η κεηαηόπηζε ζσκαηίνπ πάλσ ζε άμνλα   

1.1.5 Η έλλνηα ηεο ηαρύηεηαο ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε   

1.1.6 Η έλλνηα ηεο κέζεο ηαρύηεηαο   

1.1.7 Η έλλνηα ηεο ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο   

1.1.8 Η έλλνηα ηεο επηηάρπλζεο ζηελ επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε   

1.1.9. Οη εμηζώζεηο πξνζδηνξηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο ζέζεο ελόο θηλεηνύ ζηελ επζύγξακκε   

          νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. 

 

1.2 ΓΤΝΑΜΗΚΖ Δ ΜΗΑ ΓΗΑΣΑΖ    
1.2.1 Η έλλνηα ηεο δύλακεο  

1.2.2 ύλζεζε ζπγγξακηθώλ δπλάκεσλ   

1.2.3 Ο πξώηνο λόκνο ηνπ Νεύησλα   

1.2.4 Ο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Νεύησλα ή Θεκειηώδεο λόκνο ηεο Μεραληθήο 

 
 

 


