
Η φλη για τισ εξετάςεισ υποτροφιών:(για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ 

μπορείτε να απευκφνεςτε ςτισ γραμματείεσ των φροντιςτθρίων). 

ΑΛΓΕΒΡΑ:από το βιβλίο ‘’Άλγεβρα  και ςτοιχεία πικανοτιτων’’ τθσ ΑϋΓενικοφ Λυκείου. 

 Κεφ. 2ο: Οι Πραγματικοί Αρικμοί 

 Κεφ. 3ο: Εξιςϊςεισ 

 Κεφ. 4ο: Ανιςϊςεισ (χωρίσ τθν § 4.3) 

 Κεφ. 6ο: §6.1, §6.2 

ΦΥΣΙΚΗ:από το βιβλίο ‘’Φυςικι’’ Γενικισ Παιδείασ τθσ Α’ Γενικοφ Λυκείου. 

 Κεφάλαιο 1ο    «Μθχανικι-Ευκφγραμμθ Κίνθςθ» 

1.1.1.-1.1.9. (ΟΛΟ) 
 

 Κεφάλαιο 2ο    «Δυναμικι ςε μία διάςταςθ» 
1.2.1.-1.2.8. (ΟΛΟ) 
 

 Κεφάλαιο 3ο  « Δυναμικι ςτο επίπεδο» 
1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.7. (ΟΛΗ Η ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ΣΗ Α’ ΛΤΚΕΙΟΤ) 
 

 Κεφάλαιο 4ο  «Ενζργεια-Διατιρθςθ μθχανικισ ενζργειασ» 
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. (ΟΧΙ ΕΛΙΔΑ 171), 2.1.4. (ΟΧΙ Η ΙΧΤ) 
 

*ΕΛΙΔΑ 174  ΟΧΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ «Ποςοτικά θ διατιρθςθ……….   (2)  
 
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:τθ διδακτζα φλθ του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και 
Γραμματείασ τθσ Αϋ Σάξθσ του Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου περιλαμβάνεται θ παρακάτω 
φλθ από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Ζλλθνεσ Ιςτοριογράφοι (Ξενοφϊν, Θουκυδίδθσ) των Κ. 
Διαλθςμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπζλθ, Γ. Χρυςάφθ: 

 
1. Ειςαγωγι (ωσ υλικό αναφοράσ με επιςιμανςθ των κφριων ςθμείων) 

1) Κεφάλαιο Βϋ: Θουκυδίδθσ Ολόρου Αλιμοφςιοσ (1. Η ηωι του – 2. Σο ζργο του. 
Ενδιαφζροντα και ιδζεσ – Μζκοδοσ – Η δομι του ζργου. Ο χρόνοσ τθσ ςφνκεςισ 
του – Γλϊςςα και φφοσ). 

2) Κεφάλαιο Γϋ: Ξενοφϊν Γρφλλου Ερχιεφσ (1. Η ηωι του – 2. Σο ζργο του. 
Ενδιαφζροντα και ιδζεσ) 

2. Κείμενα 

1) Ξενοφϊν, Ελλθνικά, Βιβλίο Βϋ με βαςικό κεματικό πυρινα: τρατιωτικι υπεροχι 
και πολιτικι κυριαρχία 
ΕΝΟΣΗΣΕ 
Ι, 16-32 (από μετάφραςθ) 
ΙΙ, 1-4 
ΙΙ, 16-23 
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ΙΙΙ, 11-16 (από μετάφραςθ) 
ΙΙΙ, 50-56 
ΙV, 1-17 (από μετάφραςθ) 
ΙV, 18-23 
ΙV, 37-43 περιλθπτικά 

2) Θουκυδίδθσ, Βιβλίο Γϋ με βαςικό κεματικό πυρινα: Ιςχφσ και δίκαιο, θ «θκικι» του 
πολζμου 

ΕΝΟΣΗΣΕ 
Γ’, 70 (από μετάφραςθ) 
Γ’, 71-74 
Γ’, 75 (από μετάφραςθ) 
Γ’, 76-78 
Γ’, 79-80 (από μετάφραςθ) 
Γ’, 81 
Γ’, 82-83 (από μετάφραςθ) 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθν Αϋ Σάξθ 
του Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου 
Σα γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα τθσ Α.Ε. γλϊςςασ διδάςκονται με βάςθ 
το κείμενο που επιτρζπει τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργικισ χριςθσ τουσ. Αυτό 
ςθμαίνει ότι θ αφόρμθςθ για τθν εξζταςθ ενόσ γραμματικοφ και ςυντακτικοφ 
φαινομζνου δίνεται από το κείμενο. Σο φαινόμενο βρίςκεται ςτο πραγματικό του 
περιβάλλον, το κείμενο, και δίνει τθ δυνατότθτα τθσ κατανόθςθσ του ρόλου και τθσ 
ςθμαςίασ του. 
Ειδικότερα, επιδιϊκεται ςτθν Αϋ τάξθ του Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου θ εξοικείωςθ 
των μακθτϊν/τριϊν με τα φαινόμενα τθσ Γραμματικισ και του υντακτικοφ, χωρίσ 
επζκταςθ ςε λεπτομζρειεσ, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν καλφτερθ και πιο 
αποτελεςματικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ· ςτθ Βϋ και Γϋ τάξθ (Ομάδα Προςανατολιςμοφ 
Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν) θ γλωςςικι κατάρτιςθ των μακθτϊν/τριϊν 
ολοκλθρϊνεται με τθ μελζτθ ςε βάκοσ ςυνκετότερων γραμματικϊν και 
ςυντακτικϊν φαινομζνων. 
Ενδεικτικά, προτείνονται τα εξισ με τθ μορφι επανάλθψθσ: 
1. Ουςιαςτικά και Επίκετα Αϋ, Βϋ κλίςθσ. Δομι πρόταςθσ. Τποκείμενο ριματοσ. 
Τποκείμενο μετοχισ. 
2. Ριματα Α’ ςυηυγίασ, Ενεργθτικι φωνι. Αντωνυμίεσ. Αντικείμενο ριματοσ. Ειδικό 
– τελικό απαρζμφατο. 
3. Ριματα Α’ ςυηυγίασ, Μζςθ φωνι. Παρακετικά (ομαλόσ ςχθματιςμόσ). Είδθ 
μετοχισ (με ζμφαςθ ςτισ επικετικζσ και τισ επιρρθματικζσ). 
Ακολουκοφν γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα, που είτε δεν ζχουν διδαχκεί οι 
μακθτζσ/τριεσ ςτο Γυμνάςιο, είτε χρειάηονται εμπζδωςθ και εμβάκυνςθ ςτο Λφκειο 
(λαμβάνοντασ υπόψθ το νζο Ω.Π. Γυμναςίου και τον εξορκολογιςμό τθσ φλθσ για το 
γυμνάςιο): 
Α) Γραμματικά φαινόμενα 
1. Φωνθεντόλθκτα ουςιαςτικά Γϋ κλίςθσ (μονόκεμα). 
2. Φωνθεντόλθκτα ουςιαςτικά Γϋ κλίςθσ (διπλόκεμα). 
3. Τγρόλθκτα ουςιαςτικά Γϋ κλίςθσ (διπλόκεμα). 
4. Ανϊμαλα ουςιαςτικά (π.χ. ναῦσ, χείρ κ.λπ.). 
5. Επίκετα Γϋ κλίςθσ (φωνθεντόλθκτα, αφωνόλθκτα και ενρινόλθκτα). Κλίςθ 
μετοχϊν. 
6. Ανϊμαλα παρακετικά επικζτων και επιρρθμάτων. 



7. Αντωνυμίεσ κτθτικζσ. 
8. Κλίςθ ςυνθρθμζνων ρθμάτων ςε –άω, -ζω και –όω. χθματιςμόσ των άλλων 
χρόνων. 
9. Αόριςτοσ Βϋ. 
10. Πακθτικόσ Μζλλοντασ Αϋ και Πακθτικόσ Αόριςτοσ Αϋ. 
11. Ριματα υγρόλθκτα και ενρινόλθκτα. χθματιςμόσ Μζλλοντα και Αορίςτου. 
χθματιςμόσ Μζλλοντα των ςε –ίηω ρθμάτων. 
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12. χθματιςμόσ ςυντελικϊν χρόνων αφωνόλθκτων ρθμάτων. 
Β) υντακτικά φαινόμενα 
1. Κατθγοροφμενο. Γενικι κατθγορθματικι. Επιρρθματικό και προλθπτικό 
κατθγοροφμενο. 
2. Αντικείμενο άμεςο και ζμμεςο. φςτοιχο αντικείμενο. Κατθγοροφμενο του 
αντικειμζνου. 
3. Απαρζμφατο ζναρκρο και άναρκρο. Απρόςωπθ ςφνταξθ. 
4. Μετοχζσ: κατθγορθματικι και επιρρθματικι. υνθμμζνθ και απόλυτθ. 
5. Βϋ όροσ ςφγκριςθσ. 
6. Ομοιόπτωτοι – Ετερόπτωτοι ονοματικοί προςδιοριςμοί. 
7. Επιρρθματικοί προςδιοριςμοί (εμπρόκετοι, πλάγιεσ πτϊςεισ). 
8. Παρατακτικι-Τποτακτικι ςφνδεςθ. 
9. Δευτερεφουςεσ ονοματικζσ προτάςεισ (Είδοσ, εκφορά, λειτουργία). 
10. Δευτερεφουςεσ επιρρθματικζσ προτάςεισ (Είδοσ). 
11. Τποκετικοί λόγοι (θ διδαςκαλία κα περιοριςκεί μόνο ςτον εντοπιςμό τουσ 
*υπόκεςθ – απόδοςθ+). 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:Από το βιβλίο ‘’Ζκφραςθ-Ζκκεςθ’’  και ‘’ Θεματικοί κφκλοι’’ τθσ Α’ 

Γενικοφ Λυκείου. 

ΘΕΩΡΙΑ 

 Ενεργθτικι – Πακθτικι ςφνταξθ. 

 Αναφορικι – ποιθτικι λειτουργία 

γλϊςςασ 

 Διαρκρωτικζσ λζξεισ 

 υλλογιςτικι πορεία  

 Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου  

 Δομι παραγράφου 

 Λεξιλόγιο 

 Κατανόθςθ κειμζνου 

 

ΘΕΜΑΣΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

 Διάλογοσ 

 Χάςμα γενεϊν  

 Γλϊςςα 

 Γζλιο 

 Μ.Μ.Ε 

 Διαφιμιςθ 

 Καταναλωτιςμόσ  

 Φιλία 

 Χαρακτθριςτικά νζων 

 Μόδα 


