
ΦΥΣΙΚΗ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Βιβλίο: «Φυσική Α’ Γενικού Λυκείου» των Ι. Βλάχου κ.ά. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Οι παρακάτω παράγραφοι της εισαγωγής καθώς και η εργαστηριακή άσκηση της εισαγωγής 

αποτελούν διδακτέα και όχι εξεταστέα ύλη. 

Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη 

Γ. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I. 

Δ. Διαστάσεις 

Ζ. Η μάζα και η πυκνότητα 

Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής 

Θ. Γραφικές παραστάσεις 

Εργαστηριακή άσκηση : Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας 

1.1  ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 

1.1.1 έως και 1.1.9 

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης  

1.2  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1.2.1 έως και 1.2.8  

1.3  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1.3.1 έως και 1.3.4, 1.3.7 

Δεν αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης, όλες οι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα που 

αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον αφαιρούνται οι ασκήσεις 6 και 12 (σελίδα 157 

και 158 αντίστοιχα). 

2.1  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2.1.1 έως και 2.1.3 εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναμική ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 

«…διαφορές των δυναμικών ενεργειών» 

2.1.4 εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως και τη γραμμή πριν από τη 

σχέση ΔΚ+ΔU=0 (η σχέση αυτή είναι εντός της ύλης) 

2.1.6 

Δεν αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης όλες οι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα που 

αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον αφαιρείται και η άσκηση 20 (σελίδα 195). 

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην 

ελεύθερη πτώση 

Παρατηρήσεις: 

Τα ένθετα σε έγχρωμο (πράσινο) φόντο και οι περιλήψεις κεφαλαίων δεν αποτελούν 

διδακτέα ύλη. 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Βιβλίο: «Φυσική Α’ Γενικού Λυκείου» των Ι. Βλάχου κ.ά. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Οι παρακάτω παράγραφοι της εισαγωγής καθώς και η εργαστηριακή άσκηση της εισαγωγής 

αποτελούν διδακτέα και όχι εξεταστέα ύλη.  

Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη 

Γ. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I. 

Ζ. Η μάζα και η πυκνότητα 

Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής 

Θ. Γραφικές παραστάσεις 

Εργαστηριακή άσκηση : Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας 

1.1  ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 

1.1.1 έως και 1.1.9 

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης  

1.2  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 



1.2.1 έως και 1.2.8  

1.3  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1.3.1 έως και 1.3.4, 1.3.7 

Δεν αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης, όλες οι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα που 

αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον αφαιρούνται οι ασκήσεις 6 και 12 (σελίδα 157 

και 158 αντίστοιχα). 

Παρατηρήσεις: 

Τα ένθετα σε έγχρωμο (πράσινο) φόντο και οι περιλήψεις κεφαλαίων δεν αποτελούν 

διδακτέα ύλη. 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Βιβλίο: «Φυσική Α’ Γενικού Λυκείου» των Ι. Βλάχου κ.ά. 

2.1  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2.1.1 έως 2.1.3 εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναμική ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 

«…διαφορές των δυναμικών ενεργειών» 

2.1.4 εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως και τη γραμμή πριν τη σχέση 

ΔΚ+ΔU=0 (η σχέση αυτή είναι εντός της ύλης) 

2.1.6 

Δεν αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης, όλες οι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα που 

αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον, αφαιρείται και η άσκηση 20 (σελίδα 195). 

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην 

ελεύθερη πτώση. 

2.2  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ας θυμηθούμε ότι ...  

2.2.1 έως και 2.2.8 

Παρατήρηση: 

Τα ένθετα σε έγχρωμο (πράσινο) φόντο και οι περιλήψεις κεφαλαίων δεν αποτελούν 

διδακτέα ύλη. 

 

ΧΗΜΕΙΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2015.  

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σελίδες 

1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή του ατόμου – Ατομικός αριθμός – 

Μαζικός αριθμός – Ισότοπα» 
10- 15 

Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο υποατομικών 

σωματιδίων, να μην απομνημονευθούν οι στήλες «Μάζα/g» και «Φορτίο/C». 
14 

1.5. «Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – 

Διαλυτότητα» 
18 - 22 

Παρατήρηση: Το σχήμα 1.13 Κατανομή χημικών στοιχείων στη γη και στον 

άνθρωπο, να μην απομνημονευθεί. 
19 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ   Σελίδες 

2.1 «Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων» 44 - 46 

Παρατήρηση: Ο Πίνακας 2.1 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, στα στοιχεία 

με ατομικό αριθμό Ζ=1-20 να διδαχθεί, αλλά να απομνημονευθεί μόνο η 

στήλη «στοιχείο». 

46 



2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του 

Περιοδικού Πίνακα» 
47 - 50 

2.3  «Γενικά για το χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική 

συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών» 
52 - 60 

2.4 «Η γλώσσα της Χημείας-Αριθμός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή 

στην ονοματολογία των ενώσεων» 
62 - 66 

Παρατηρήσεις: α) Ο Πίνακας 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων 

μονοατομικών ιόντων να διδαχθεί και να απομνημονευθεί. 

β) Από τον Πίνακα 2.4 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων 

να απομνημονευθεί ολόκληρη η 1η στήλη. Από τη 2η και την 3η στήλη να 

απομνημονευθούν οι ονομασίες και οι συμβολισμοί των πολυατομικών 

ιόντων: κυάνιο, όξινο ανθρακικό και υπερμαγγανικό. 

63 

γ) Από τον Πίνακα 2.5 Συνήθεις τιμές Α.Ο. στοιχείων σε ενώσεις τους να 

απομνημονευθούν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F και από το Η ο 

(+1), το Ο ο (-2), το Cl, Br, I  ο (-1). 

64 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγματοποιηθεί  το Πείραμα «Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ Σελίδες 

3.5 «Χημικές αντιδράσεις» 95 - 105 

Παρατηρήσεις:  

α) Η Σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και αμετάλλων να διδαχθεί 

αλλά να μην απομνημονευθεί. 

101 

β) Ο Πίνακας 3.1 Κυριότερα αέρια και ιζήματα να διδαχθεί αλλά να μην 

απομνημονευθεί. 
103 

γ) Από την υποενότητα 2. Εξουδετέρωση, να μην διδαχθούν οι αντιδράσεις: 

Όξινο οξείδιο + βάση, Βασικό οξείδιο + οξύ, Όξινο οξείδιο + βασικό οξείδιο 
104, 105 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ   Σελίδες 

4.1 «Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, 

σχετική μοριακή μάζα, mol , αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος» 
128-135 

Παρατήρηση: Στην υποενότητα Γραμμομοριακός όγκος (Vm), να διδαχθεί 

μόνο ο ορισμός του γραμμομοριακού όγκου και η τιμή του σε STP. 
132 

4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων» 139-140 

Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν οι τρείς νόμοι των αερίων 137-138 

4.3  «Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων» 141 - 146 

4.4  «Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί».  147- 149 

Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν οι υποενότητες: 

Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή  

Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών 

Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις 

149-154 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – 

αραίωση διαλυμάτων». 

 

ΧΗΜΕΙΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 



Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2015.  

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:  

 Σελίδες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  

1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή του ατόμου – Ατομικός αριθμός – 

Μαζικός αριθμός – Ισότοπα» 
10- 15 

Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο υποατομικών σωματιδίων, να μην 

απομνημονευθούν οι στήλες «Μάζα/g» και «Φορτίο/C». 
14 

1.5. «Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – 

Διαλυτότητα» 
18 - 22 

Παρατήρηση: Το σχήμα 1.13 Κατανομή χημικών στοιχείων στη γη και στον 

άνθρωπο, να μην απομνημονευθεί. 
19 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα 

διάλυσης». 

 

 Σελίδες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ    

2.1 «Ηλεκτρονική δομή των ατόμων» 44 - 46 

Παρατήρηση: Ο Πίνακας 2.1 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, στα 

στοιχεία με ατομικό αριθμό Ζ=1-20 να διδαχθεί, αλλά να απομνημονευθεί 

μόνο η στήλη «στοιχείο». 

46 

2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του 

Περιοδικού Πίνακα» 
47 - 50 

2.3 «Γενικά για το χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική 

συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών» 
52 - 60 

2.4 «Η γλώσσα της Χημείας-Αριθμός οξείδωσης-Γραφή τύπων και 

εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων» 
62 - 66 

Παρατηρήσεις: α) Ο Πίνακας 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων 

μονοατομικών ιόντων να διδαχθεί και να απομνημονευθεί. 

β) Από τον Πίνακα 2.4 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών 

ιόντων να απομνημονευθεί ολόκληρη η 1η στήλη. Από τη 2η και την 3η 

στήλη να απομνημονευθούν οι ονομασίες και οι συμβολισμοί των 

πολυατομικών ιόντων: κυάνιο, όξινο ανθρακικό και υπερμαγγανικό. 

63 

γ) Από τον Πίνακα 2.5 Συνήθεις τιμές Α.Ο. στοιχείων σε ενώσεις τους να 

απομνημονευθούν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F και από το Η 

ο (+1), το Ο ο (-2), το Cl, Br, I ο (-1). 

64 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων» 

 

 Σελίδες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ  

3.5 «Χημικές αντιδράσεις» 95 - 105 

Παρατηρήσεις:  

α) Η Σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και αμετάλλων να διδαχθεί 

αλλά να μην απομνημονευθεί. 
101 

β) Ο Πίνακας 3.1 Κυριότερα αέρια και ιζήματα να διδαχθεί αλλά να μην 

απομνημονευθεί. 
103 

γ) Από την υποενότητα 2. Εξουδετέρωση, να μην διδαχθούν οι αντιδράσεις: 

Όξινο οξείδιο + βάση, Βασικό οξείδιο + οξύ, Όξινο οξείδιο + βασικό οξείδιο 
104, 105 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων». 



 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Α' Λυκείου. 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:  

 Σελίδες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ    

4.1 «Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική 

μάζα, σχετική μοριακή μάζα, mol, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός 

όγκος» 

128 - 135 

Παρατήρηση: Στην υποενότητα Γραμμομοριακός όγκος (Vm): να διδαχθεί 

μόνο ο ορισμός του γραμμομοριακού όγκου και η τιμή του σε STP. 
132 

4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων» 139-140 

Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν οι τρεις νόμοι των αερίων 137-138 

4.3 «Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων» 141 - 146 

4.4 «Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί».  147- 149 

Να μην διδαχθούν οι υποενότητες: 

 Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή  

 Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών  

 Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις 

149-154 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – 

αραίωση διαλυμάτων». 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

• Θα διδαχθεί το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., 

Κωστάκη -  Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου 

Π., έκδοση 2015. 

• Τα κεφάλαια να διδαχτούν με τη σειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Κεφάλαιο 1 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 9 

 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της 

παραγράφου: Συνάψεις. 

 

Η διδασκαλία των εννοιών: «Δυναμικό ηρεμίας» 

και «Νευρική ώση» να γίνει από το κείμενο των 

προσαρτήσεων. 

 

 

Κεφάλαιο 10 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- 

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Υποδοχείς – Αισθήσεις 

Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 



Σωματικές Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 

Ειδικές Αισθήσεις 
Να μη διδαχθεί η παράγραφος  

«Βιοχημεία της όρασης»  

Κεφάλαιο 11 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 

Εισαγωγή – ορμόνες- 

τρόποι δράσης ορμονών 

Να διδαχθεί η «Εισαγωγή» του κεφαλαίου στην 

οποία παρατίθενται τα είδη των αδένων και των 

ορμονών και η ενότητα «Ορμόνες» που 

περιλαμβάνει και την παράγραφο: «Τρόπος 

δράσης ορμονών». 

Αδένες 
Να μη διδαχθεί η ενότητα. 

 

Κεφάλαιο 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 12 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Εισαγωγή - Δομή και 

Λειτουργία 

αναπαραγωγικού 

συστήματος 

Να διδαχθεί όλη ενότητα. 

  

Η διδασκαλία του Εμμηνορρυσιακού κύκλου να 

γίνει από το κείμενο των προσαρτήσεων. 

 

Από τη μείωση στη 

γονιμοποίηση 

 

Να διδαχθεί όλη η ενότητα.  

Ανάπτυξη του εμβρύου- 

Τοκετός 

Nα διδαχτεί όλη η ενότητα εκτός των παραγράφων: 

«Αυλάκωση» 

«Εμφύτευση»  

«Σχηματισμός πλακούντα» 

«Ανάπτυξη του εμβρύου» 
«Τοκετός»  

«Ανάπτυξη μετά τον τοκετό – Γήρας»  

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., 

Κωστάκη -  Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π.. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Τα κεφάλαια να διδαχτούν με τη σειρά: 1 ,9, 10, 3. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Κεφάλαιο 1 
AΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο. 



Κεφάλαιο 9 

 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της 

παραγράφου: Συνάψεις. 
 

Η διδασκαλία των εννοιών: «Δυναμικό 

ηρεμίας» και «Νευρική ώση» να γίνει από το 

κείμενο των προσαρτήσεων. 

 

 

Κεφάλαιο 10 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- 

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Υποδοχείς – Αισθήσεις 

Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 

Σωματικές Αισθήσεις 

 
Να διδαχθεί όλη η ενότητα. 

Ειδικές Αισθήσεις 
Να μη διδαχθεί η παράγραφος  

«Βιοχημεία της όρασης»  

Κεφάλαιο 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο. 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

• Τα κεφάλαια να διδαχτούν με τη σειρά: 11 ,12. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Κεφάλαιο 11 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 

Εισαγωγή – ορμόνες- τρόποι 

δράσης ορμονών 

Να διδαχθεί η «Εισαγωγή» του κεφαλαίου 

στην οποία παρατίθενται τα είδη των 

αδένων και των ορμονών και η ενότητα 

«Ορμόνες» που περιλαμβάνει και την 

παράγραφο: «Τρόπος δράσης ορμονών». 

Αδένες 
Να μη διδαχθεί η ενότητα. 

 

Κεφάλαιο 12 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Εισαγωγή - Δομή και 

Λειτουργία αναπαραγωγικού 

συστήματος 

Να διδαχθεί όλη ενότητα. 

  

Η διδασκαλία του Εμμηνορρυσιακού 

κύκλου να γίνει από το κείμενο των 

προσαρτήσεων. 

 

Από τη μείωση στη 

γονιμοποίηση 
Να διδαχθεί όλη η ενότητα.  

Ανάπτυξη του εμβρύου- 

Τοκετός 

Nα διδαχτεί όλη η ενότητα εκτός των 

παραγράφων: 
«Αυλάκωση»  

«Εμφύτευση»   

«Σχηματισμός πλακούντα»  

«Ανάπτυξη του εμβρύου»  

«Τοκετός»  

«Ανάπτυξη μετά τον τοκετό – Γήρας»  

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ 

(τα κείμενα που ακολουθούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των 

συγκεκριμένων εννοιών αντί των αντίστοιχων κειμένων του σχολικού εγχειριδίου και 

για το Ημερήσιο και για το Εσπερινό Λύκειο)   



1. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΡΕΜΙΑΣ-ΝΕΥΡΙΚΗ ΩΣΗ  

Όταν ένα νευρικό κύτταρο ηρεμεί (δηλαδή δεν παράγει και δεν μεταβιβάζει 

μηνύματα), μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας της μεμβράνης του,  

καταγράφεται μια συγκεκριμένη διαφορά δυναμικού, που ονομάζεται δυναμικό 

ηρεμίας. Στην περίπτωση που το νευρικό κύτταρο δεχτεί ένα ερέθισμα, το δυναμικό 

αυτό μεταβάλλεται και, τελικώς, αποκτά μια τιμή που ονομάζεται δυναμικό ενέργειας. 

Η μεταβίβαση αυτής της μεταβολής κατά μήκος του νευρικού κυττάρου, ονομάζεται 

νευρική ώση και αποτελεί το είδος του μηνύματος που παράγουν και μεταβιβάζουν τα 

νευρικά κύτταρα.  

 

 

2. ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  

Εισαγωγή:  

Κάθε μήνα μια γυναίκα που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν είναι έγκυος, 

ακολουθεί έναν κύκλο που οδηγεί είτε στην εγκυμοσύνη, είτε στην εμμηνόρροια. Ο 

κύκλος αυτός διαρκεί, κατά μέσο όρο, 28 ημέρες αλλά γενικότερα μπορεί να εκτείνεται 

από τις 24 έως τις 35 ημέρες. 

Ημέρα 1
η
 -5

η
 (Αιμορροϊκή φάση) 

Η πρώτη ημέρα της περιόδου της  γυναίκας είναι η πρώτη ημέρα του 

εμμηνορρυσιακού κύκλου της. Αν το ωάριο που έχει παραχθεί δεν γονιμοποιηθεί τότε 

αποσυντίθεται. Τα χαμηλά επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης που 

υπάρχουν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης προκαλούν την καταστροφή του 

βλεννογόνου που καλύπτει εσωτερικά τη μήτρα (ενδομήτριο) και την απόρριψή του με 

τη μορφή του αίματος της περιόδου. Η αιμορραγία διαρκεί περίπου 5 ημέρες. 

Ημέρα 1
η
 -13

η
 (Ωοθυλακική φάση) 

Από νωρίς, κατά τη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου,  η υπόφυση παράγει 

αυξημένα ποσά μιας ορμόνης που δρα στις ωοθήκες προκαλώντας την ανάπτυξη των 

δομών οι οποίες ονομάζονται ωοθυλάκια. Καθένα από τα ωοθυλάκια περιέχει ένα 

μόνο ωάριο και από το σύνολο των ωοθυλακίων, τελικά, ωριμάζει μόνο ένα. 

Προς το τέλος αυτής της φάσης οι ωοθήκες παράγουν αυξημένα ποσά οιστρογόνων 

τα οποία προκαλούν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του βλεννογόνου της μήτρας, 

ώστε ο βλεννογόνος να αρχίζει να παχαίνει, για να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο 

της φιλοξενίας ενός γονιμοποιημένου ωαρίου. 

Ημέρα 10
η
 -18

η
 (Φάση ωορρηξίας) 

Στο μέσο του κύκλου περίπου, ο υποθάλαμος και η υπόφυση εκκρίνουν μια ορμόνη η 

οποία προκαλεί διόγκωση και διάρρηξη του ωοθυλακίου. Έτσι το ωοθυλάκιο 

απελευθερώνει στους ωαγωγούς το ωάριο που περιέχει. Το γεγονός αυτό συμβαίνει 

κατά την 14
η
 ημέρα του κύκλου. Το απελευθερωμένο ωάριο διατρέχει τον ωαγωγό και 

αυτή είναι η χρονική περίοδος στην οποία μπορεί να υπάρξει σύλληψη. 

Ημέρα 15η- 28η (Ωχρινική φάση) 

Μετά την απελευθέρωση του ωαρίου το διαρρηγμένο ωοθυλάκιο μετατρέπεται σε 

μια δομή που ονομάζεται ωχρό σωμάτιο. Το ωχρό σωμάτιο εκκρίνει αυξανόμενα 

ποσοστά προγεστερόνης τα οποία προκαλούν περαιτέρω πάχυνση του ενδομητρίου, 

ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη του εμβρύου. 

Αν το ωάριο γονιμοποιηθεί το ωχρό σωμάτιο αρχίζει να παράγει μια ορμόνη που 

διατηρεί το ωχρό σωμάτιο και την ικανότητά του να εκκρίνει προγεστερόνη. Αυτή είναι 

η ορμόνη που ανιχνεύεται στα ούρα, με τα περισσότερα τεστ εγκυμοσύνης. 



Το ωάριο μετακινείται προς τη μήτρα και προσδένεται στο ενδομήτριο 6 με 7 ημέρες 

μετά την ωορρηξία, οπότε αρχίζει να αναπτύσσεται σε έμβρυο. 

Αν το ωάριο δεν γονιμοποιηθεί το ωχρό σωμάτιο εκφυλίζεται μετά από 14 ημέρες και 

τα επίπεδα προγεστερόνης και οιστρογόνων πέφτουν. Αυτό προκαλεί την καταστροφή 

και την απόρριψη του ενδομητρίου, οπότε ένας νέος κύκλος ξεκινά. 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Η διδακτέα ύλη στο μάθημα των Θρησκευτικών προδιαγράφει τα όρια ενός 

στοιχειώδους γραμματισμού των μαθητών, σύμφωνα με τα υφιστάμενα Αναλυτικά 

Προγράμματα και με βάση τα εγκεκριμένα διδακτικά μέσα και βιβλία. Ο ορισμός της 

εξυπηρετεί τον σχεδιασμό της μάθησης από τον εκπαιδευτικό αλλά και τις βασικές 

απαιτήσεις της διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης και, ασφαλώς, είναι χρήσιμος 

για τον μαθησιακό προσανατολισμό των μαθητών και για την προετοιμασία τους στις 

εξετάσεις. Ωστόσο, η διδακτική διεργασία και η διδασκαλία στο μάθημα των 

Θρησκευτικών αφορούν σε στόχους και προσδοκώμενη μάθηση, η οποία σαφέστατα 

υπερβαίνει τα στενά όρια μιας ορισμένης ποσότητας εξεταστέας ύλης. Επομένως, η 

διδασκαλία δεν πρέπει να είναι απλώς μια τυπική διαδικασία μεταφοράς/παράδοσης 

έτοιμης γνώσης με βάση την εξεταστέα ύλη. Επιπλέον, η διδασκαλία δεν μπορεί να 

είναι προσκολλημένη στα γνωσιακά περιεχόμενα του διδακτικού βιβλίου, κατά τρόπο 

αποκλειστικό, και μάλιστα χωρίς τη δημιουργική συμβολή και τον κριτικό αναστοχασμό 

των ίδιων των μαθητών, ούτε μπορεί να έχει ως μοναδικό στόχο την προετοιμασία των 

μαθητών για τις τελικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η οριζόμενη διδακτέα 

ύλη αποτελεί τον κεντρικό κορμό της ετήσιας διδακτικής πορείας, χωρίς να 

αποκλείεται, ανάλογα με τις αντικειμενικές συνθήκες και σύμφωνα με την κρίση του 

διδάσκοντα, η συμπληρωματική διδασκαλία και άλλων διδακτικών θεμάτων που  

περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία των τάξεων του Λυκείου.  

 


