
Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). 

ΑΛΓΕΒΡΑ: από το βιβλίο ‘’Άλγεβρα  και στοιχεία πιθανοτήτων’’ της Α΄ Γενικού Λυκείου. 

• Κεφ. 2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί 

• Κεφ. 3ο: Εξισώσεις 

• Κεφ. 4ο: Ανισώσεις (χωρίς την § 4.3) 

• Κεφ. 6ο: §6.1, §6.2 

ΦΥΣΙΚΗ: από το βιβλίο ‘’Φυσική’’ Γενικής Παιδείας της Α’ Γενικού Λυκείου. 

• Κεφάλαιο 1ο    «Μηχανική - Ευθύγραμμη Κίνηση» 

              1.1.1.-1.1.9. (ΟΛΟ) 
 

• Κεφάλαιο 2ο    «Δυναμική σε μία διάσταση» 
              1.2.1.-1.2.8. (ΟΛΟ) 
 

• Κεφάλαιο 3ο  « Δυναμική στο επίπεδο» 
              1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.7. (ΟΛΗ Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
 

• Κεφάλαιο 4ο  «Ενέργεια - Διατήρηση μηχανικής ενέργειας» 
              2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. (ΟΧΙ ΣΕΛΙΔΑ 171), 2.1.4. (ΟΧΙ Η ΙΣΧΥΣ) 
 

        *ΣΕΛΙΔΑ 174  ΟΧΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ «Ποσοτικά η διατήρηση……….   (2)  
 
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:  Στη διδακτέα ύλη του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 
Γραμματείας της Α΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου περιλαμβάνεται η παρακάτω 
ύλη από το εγχειρίδιο Αρχαίοι  Έλληνες  Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. 
Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη: 

 
1. Εισαγωγή (ως υλικό αναφοράς με επισήμανση των κύριων σημείων) 

α) Κεφάλαιο Β΄: Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος (1. Η ζωή του – 2. Το έργο του. 
Ενδιαφέροντα και ιδέες – Μέθοδος – Η δομή του έργου. Ο χρόνος της σύνθεσής 
του – Γλώσσα και ύφος). 

β) Κεφάλαιο Γ΄: Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς (1. Η ζωή του – 2. Το έργο του. 
Ενδιαφέροντα και ιδέες) 

2. Κείμενα 

α) Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β΄ με βασικό θεματικό πυρήνα: Στρατιωτική υπεροχή 
και πολιτική κυριαρχία 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
Ι, 16-32 (από μετάφραση) 
ΙΙ, 1-4 
ΙΙ, 16-23 

2

( )B AW →



ΙΙΙ, 11-16 (από μετάφραση) 
ΙΙΙ, 50-56 
ΙV, 1-17 (από μετάφραση) 
ΙV, 18-23 
ΙV, 37-43 περιληπτικά 

β) Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ΄ με βασικό θεματικό πυρήνα: Ισχύς και δίκαιο, η «ηθική» του 
πολέμου 

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

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Τάξη 
του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της Α.Ε. γλώσσας διδάσκονται με βάση 
το κείμενο που επιτρέπει την κατανόηση της λειτουργικής χρήσης τους. Αυτό 
σημαίνει ότι η αφόρμηση για την εξέταση ενός γραμματικού και συντακτικού 
φαινομένου δίνεται από το κείμενο. Το φαινόμενο βρίσκεται στο πραγματικό του 
περιβάλλον, το κείμενο, και δίνει τη δυνατότητα της κατανόησης του ρόλου και της 
σημασίας του. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου η εξοικείωση 
των μαθητών/τριών με τα φαινόμενα της Γραμματικής και του Συντακτικού, χωρίς 
επέκταση σε λεπτομέρειες, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη και πιο 
αποτελεσματική γνώση της γλώσσας· στη Β΄ και Γ΄ τάξη (Ομάδα Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών) η γλωσσική κατάρτιση των μαθητών/τριών 
ολοκληρώνεται με τη μελέτη σε βάθος συνθετότερων γραμματικών και 
συντακτικών φαινομένων. 
Ενδεικτικά, προτείνονται τα εξής με τη μορφή επανάληψης: 
1. Ουσιαστικά και Επίθετα Α΄, Β΄ κλίσης. Δομή πρότασης. Υποκείμενο ρήματος. 
Υποκείμενο μετοχής. 
2. Ρήματα Α’ συζυγίας, Ενεργητική φωνή. Αντωνυμίες. Αντικείμενο ρήματος. Ειδικό 
– τελικό απαρέμφατο. 
3. Ρήματα Α’ συζυγίας, Μέση φωνή. Παραθετικά (ομαλός σχηματισμός). Είδη 
μετοχής (με έμφαση στις επιθετικές και τις επιρρηματικές). 
Ακολουθούν γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, που είτε δεν έχουν διδαχθεί οι 
μαθητές/τριες στο Γυμνάσιο, είτε χρειάζονται εμπέδωση και εμβάθυνση στο Λύκειο 
(λαμβάνοντας υπόψη το νέο Ω.Π. Γυμνασίου και τον εξορθολογισμό της ύλης για το 
γυμνάσιο): 
Α) Γραμματικά φαινόμενα 
1. Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης (μονόθεμα). 
2. Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης (διπλόθεμα). 
3. Υγρόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης (διπλόθεμα). 
4. Ανώμαλα ουσιαστικά (π.χ. ναῦς, χείρ κ.λπ.). 
5. Επίθετα Γ΄ κλίσης (φωνηεντόληκτα, αφωνόληκτα και ενρινόληκτα). Κλίση 
μετοχών. 
6. Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων. 



7. Αντωνυμίες κτητικές. 
8. Κλίση συνηρημένων ρημάτων σε –άω, -έω και –όω. Σχηματισμός των άλλων 
χρόνων. 
9. Αόριστος Β΄. 
10. Παθητικός Μέλλοντας Α΄ και Παθητικός Αόριστος Α΄. 
11. Ρήματα υγρόληκτα και ενρινόληκτα. Σχηματισμός Μέλλοντα και Αορίστου. 
Σχηματισμός Μέλλοντα των σε –ίζω ρημάτων. 
38 
12. Σχηματισμός συντελικών χρόνων αφωνόληκτων ρημάτων. 
Β) Συντακτικά φαινόμενα 
1. Κατηγορούμενο. Γενική κατηγορηματική. Επιρρηματικό και προληπτικό 
κατηγορούμενο. 
2. Αντικείμενο άμεσο και έμμεσο. Σύστοιχο αντικείμενο. Κατηγορούμενο του 
αντικειμένου. 
3. Απαρέμφατο έναρθρο και άναρθρο. Απρόσωπη σύνταξη. 
4. Μετοχές: κατηγορηματική και επιρρηματική. Συνημμένη και απόλυτη. 
5. Β΄ όρος σύγκρισης. 
6. Ομοιόπτωτοι – Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί. 
7. Επιρρηματικοί προσδιορισμοί (εμπρόθετοι, πλάγιες πτώσεις). 
8. Παρατακτική-Υποτακτική σύνδεση. 
9. Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (Είδος, εκφορά, λειτουργία). 
10. Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις (Είδος). 
11. Υποθετικοί λόγοι (η διδασκαλία θα περιορισθεί μόνο στον εντοπισμό τους 
[υπόθεση – απόδοση]). 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:    

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ: 
 
• να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.):  
- το θέμα 
- την άποψη του συγγραφέα 
- τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κ.ά. 
• να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες  
από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες. 
β) Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε 
θέση: 
• να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου 
• να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες 
• να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός 
κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.) 
• να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με 
αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κ.ά. 
• να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λογική ή συνειρμική οργάνωση, από το 
γενικό στο μερικό  
και αντίστροφα (συλλογιστική πορεία ενός συλλογισμού), αντίθεση, αιτιολογική ανάλυση, 
διευκρίνιση κ.λπ.).  
γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο,  στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, 
γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι 
σε θέση: 



• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση: 
- ενεργητικής ή παθητικής φωνής 
- συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης) 
- μακροπερίοδου ή μη λόγου 
- παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου 
- ρηματικών ή ονοματικών συνόλων 
- αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας 
- των σημείων της στίξης 
- λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά. 
• να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων 
• να ερμηνεύει λέξεις 
• να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου 
• να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του 
κειμένου με άλλες, να σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου κ.ά. 
• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή 
περίσταση (σκοπό, δέκτη, είδος λόγου κ.ά.). 
2. Ο μαθητής - με βάση συγκεκριμένο κείμενο - παράγει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, 
επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: 
• να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός 
κειμένου 
• να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα (μια φράση ή ένα επιχείρημα του 
κειμενογράφου) 
• να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου  
και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη 
• να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά. 
Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου 
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία. 
Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού-
αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η 
λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής 
εισήγησης κ.ά. 
Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή: 
Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου 
• η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος 
• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων 
• η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων 
• η πρωτοτυπία των ιδεών 
• ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.  
Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου 
• η σαφής και ακριβής διατύπωση 
• ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος 
• η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος του κειμένου 
• η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων 
• η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.  
Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου 
• η λογική αλληλουχία των νοημάτων 
• η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων,  
παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου) 
• η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό  
πλαίσιο κ. 



 


