
Α. ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 

ΒΙΒΛΙΑ 2019-20 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
• ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΥΔΗ ΑΒΡΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ν., ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΖΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΛΟΠΠΑ 

ΕΛΕΝΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ (ΤΕΥΧΟΣ Γ'), ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

• ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ, ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

• ΚΑΝΔΗΡΟΥ Β. ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΙΖΟΥ Ν. ΣΠΥΡΟΣ,
 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ,ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

• ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΦΛΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 
(ΕΚΦΡΑΣΗ 
- ΕΚΘΕΣΗ), ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 

• ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: «Εμείς και οι άλλοι…», Δίκτυο κειμένων 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
• ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΡΒΕΛΗΣ Δ., ΜΗΛΙΩΝΗΣ Χ., ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Κ., ΠΑΓΑΝΟΣ Γ., ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ., 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΤΕΥΧΟΣ Γ'), ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

• ΑΚΡΙΒΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΣ, ΑΡΜΑΟΣ ΠΤΟΛ. Δ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ, ΜΠΕΛΛΑ Κ. ΖΩΗ, ΜΠΕΧΛΙΚΟΥΔΗ 

Γ. ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

• ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΙΣΗΣ Ν., ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 

• ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 
 

 
Η εξέταση των μαθητών και μαθητριών είναι ενιαία για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη 

Λογοτεχνία και γίνεται σε αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά. Ως 

εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η 

επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του 

μαθήματος. 

Ι. Για την Νεοελληνική Γλώσσα, οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να είναι σε 

θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήματα/ 

ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους 

από τους θεματικούς άξονες, όπως αυτοί ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται: 

α) να κατανοούν τη γλωσσική μορφή των κειμένων και τα κειμενικά τους 

χαρακτηριστικά, τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση του κειμένου με την 

περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας, 

β) να ερμηνεύουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα κείμενα με στόχο τη διερεύνηση του 

τρόπου με τον οποίο αναπαριστώνται ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για τον 

άνθρωπο, την κοινωνία και τον κόσμο, 

γ) να συγκρίνουν κείμενα ως προς τις δύο προηγούμενες διαστάσεις με στόχο τον 

εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των κειμένων ως προς τη γλώσσα, το 

μέσο, τους σημειωτικούς τρόπους, το κειμενικό είδος, τις αναπαραστάσεις της 

πραγματικότητας, τον τρόπο προσέγγισης του θέματος κ.λπ. 

δ) να παράγουν κείμενα, με βάση τα μελετώμενα κείμενα με στόχο: α) τον 



μετασχηματισμό των γλωσσικών και νοηματικών δομών (σημασιών) των κειμένων 

ή/και β) τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των κειμένων και γ) τη 

διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο, σχετικά με 

συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθενται στα κείμενα αναφοράς. 

ΙΙ. Για τη Λογοτεχνία, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αξιοποιούν συνδυαστικά έναν αριθμό κειμενικών στοιχείων, ώστε: 

α) στην περίπτωση αφηγηματικού ή πεζού κειμένου, να αναδιηγούνται συνοπτικά την 

ιστορία που αφηγείται το κείμενο ή, στην περίπτωση ποιητικού κειμένου, να 

ανιχνεύουν το νοηματικό του υπόστρωμα μέσα από την αναγνώριση και τον 

συσχετισμό των κειμενικών δεικτών, 

β) στην περίπτωση του πεζού κειμένου, να προσεγγίζουν τους χαρακτήρες με βάση τα 

δεδομένα του κειμένου και να εντοπίζουν στοιχεία που φωτίζουν τη δράση τους ή, 

στην περίπτωση ποιητικού κειμένου, να περιγράφουν τη διάθεση/στάση του 

ποιητικού υποκειμένου συσχετίζοντας σύμβολα και γλωσσικές επιλογές, 

γ) να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται με ένα ερμηνευτικό σχόλιο στο θέμα ή 

ερώτημα που οι ίδιοι/-ες πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά 

κειμενικούς δείκτες μεταξύ τους ή και με στοιχεία συγκειμένου, με σκοπό να 

τεκμηριώνουν τις προσωπικές θέσεις και ανταποκρίσεις τους. 

Τα κριτήρια με τα οποία κρίνεται η πληρότητα των απαντήσεων των μαθητών και των 

μαθητριών είναι: η ποιότητα (αλήθεια και ακρίβεια των δεδομένων), η ποσότητα (η 

επάρκεια των στοιχείων), η συνάφεια του περιεχομένου με τον επικοινωνιακό στόχο 

και η σαφήνεια σε επίπεδο έκφρασης και διατύπωσης του περιεχομένου 

(περισσότερα βλ. ΓΝΕΛ, σελ. 169-171) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Προκειμένου οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες 

κατανόησης των κειμένων και στις διαδικασίες παραγωγής λόγου κατά την εξεταστική 

δοκιμασία, προτείνεται να αξιοποιήσουν το γλωσσάρι όρων που περιέχεται στους 

Φακέλους υλικού. Σε καμιά περίπτωση οι όροι αυτοί δεν αποτελούν 

αντικείμενο εξέτασης, αλλά αποτελούν εργαλεία προσέγγισης των 

κειμένων. 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Φυσική 

Χημεία 

Μαθηματικά 



ΦΥΣΙΚΗ 
 

Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 τα 

κάτωθι: Από το βιβλίο ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Γ': 

Από το Κεφ. 4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ οι παράγραφοι: 

4.5.Ροπή αδράνειας. 

4.6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης. 

4.7 Στροφορμή. 

4.8 Διατήρηση της στροφορμής. 

4.9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. 

4.10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση. 

Oι ασκήσεις 25, 70 
 
 

Επομένως η εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 καθορίζεται ως εξής: 
 

ΒΙΒΛΙΑ 2019-20 
ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Α' ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ν., ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤ., ΒΛΑΧΟΣ Α. Ι., ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Γ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γ. 

Ι., ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. Β., ΚΟΚΚΟΤΑΣ Β. Π., ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Β., ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Ν., ΟΒΑΔΙΑΣ Σ., 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜ. Π., ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΚΛ., ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Μ., ΤΙΜΟΘΕΟΥ Β. Γ., ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΡ. 

ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Β' ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΝΤΑΝΟΣ Γ., ΠΗΤΤΑΣ Α., ΡΑΠΤΗΣ ΣΤ. 

ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΝΤΑΝΟΣ Γ, ΠΗΤΤΑΣ Α., ΡΑΠΤΗΣ ΣΤ. 

 
 

Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Α' 

4.1 Μαγνητικό πεδίο (εκτός από τις παραγράφους γ) «Πού οφείλονται οι μαγνητικές 
ιδιότητες των σωμάτων» και δ) «Τρόποι μαγνήτισης υλικών») 

4.2 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 
4.3 Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 
4.4 Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 
4.6 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή 

Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Β' 

5-6 Στρεφόμενο πλαίσιο- εναλλασσόμενη τάση 
5-7 Εναλλασσόμενο ρεύμα 
5-8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση 
5-9 Ο νόμος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος 

Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Γ' 

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

1.1 Εισαγωγή 
1.2 Περιοδικά φαινόμενα 



1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση 
1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ») (εκτός από «Β. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ») 

1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»), από την 1-6β: 
Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις 

1.7 Σύνθεση ταλαντώσεων 

3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 

3.1 Εισαγωγή 
3.2 Υγρά σε ισορροπία 
3.3 Ρευστά σε κίνηση 
3.4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας 
3.5 Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli. Εξαιρούνται οι εφαρμογές 3.1 και 3.3 

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες καθώς και οι ασκήσεις: 11, 13, 14, 22, 30 

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

4.1 Εισαγωγή. 
4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων. 
4.3 Ροπή δύναμης. 
4.4 Ισορροπία στερεού σώματος. 

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

5.1 Εισαγωγή. 
5.2 Κρούσεις. 
5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών. 
5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας. 

 

ΧΗΜΕΙΑ 
 

Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 τα κάτωθι: 
 

Από το βιβλίο ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β': 

Κεφάλαιο 1 «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ» Κεφάλαιο 7 «ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΧΗΜΕΙΑ» 

 

Επομένως η εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 καθορίζεται ως εξής: 
 

ΒΙΒΛΙΑ 2019-20 

ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α' των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη 

ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β' των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη 

 

Από το Βιβλίο: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α' 

Κεφάλαιο 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1.1«Διαμοριακές δυνάμεις - Μεταβολές φυσικών καταστάσεων - Νόμος μερικών πιέσεων» 

ΕΚΤΟΣ από την υποενότητα «Μεταβολές κατάστασης της ύλης» και την υποενότητα 



«Αέρια 



– Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton» 

1.2«Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων», ΜΟΝΟ η υποενότητα «Ώσμωση και 

Ωσμωτική πίεση», χωρίς την «αντίστροφη ώσμωση» 

Από το βιβλίο: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β' 

Κεφάλαιο 2. «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ» 

2.1 «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις. 

Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία» 

«Ενθαλπία αντίδρασης – ΔΗ», 

«Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0» 

ΕΚΤΟΣ από τις υποενότητες: 
«Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0

f», 

«Πρότυπη ενθαλπία καύσης, ΔΗ0
c», 

«Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωση, ΔΗ0
n», 

«Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0
sol» και 

«Ενθαλπία δεσμού, ΔΗ0
B». 

 

2.2 «Θερμιδομετρία – Νόμοι θερμοχημείας», ΜΟΝΟ την υποενότητα 

«Νόμοι Θερμοχημείας» 

Κεφάλαιο 3. «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ» 

3.1 «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης» 

μέχρι και το 1ο Παράδειγμα με την Εφαρμογή του. 

3.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες» 

3.3. «Νόμος ταχύτητας – Μηχανισμός αντίδρασης» 

 
Από τις Ασκήσεις – Προβλήματα να διδαχθούν: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32 και 

33. 

Από τις Ασκήσεις-Προβλήματα και Γενικά προβλήματα να διδαχθούν: από την 34 

έως και την 56, εκτός του ερωτήματος (δ) της άσκησης 54. 

Κεφάλαιο 4. «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» 

4.1 «Έννοια χημικής ισορροπίας-Απόδοση αντίδρασης» 

4.2. «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας – Αρχή LeChatelier» 

4.3 «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc – Kp» 

«Προς ποια κατεύθυνση κινείται μια αντίδραση;» 
 

ΕΚΤΟΣ από τις υποενότητες: «Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας», «Σταθερά 
χημικής ισορροπίας - Κp », «Σχέση που συνδέει την Κp με την Κc » 

 

Παρατήρηση: 

Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική 

πίεση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton. 



Κεφάλαιο 5. «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» 
 

5.1. «Οξέα – Βάσεις» 

5.2. «Ιοντισμός οξέων – βάσεων» 

«Ισχύς οξέων – βάσεων και μοριακή δομή» 

5.3. «Ιοντισμός οξέων – βάσεων και νερού – pH» 

5.4. «Επίδραση κοινού ιόντος» 

5.5. «Ρυθμιστικά διαλύματα» 

5.6 «Δείκτες – ογκομέτρηση» 

Κεφάλαιο 6. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ» 
 

6.1. «Τροχιακό – Κβαντικοί αριθμοί» 

6.2. «Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων» 

6.3 «Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s,p,d,f) – Στοιχεία μετάπτωσης» 

6.4. «Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» 

ΕKTΟΣ από την υποενότητα «Ηλεκτροσυγγένεια» 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 τα κάτωθι: 
 

Από το Κεφάλαιο 2 Διαφορικός Λογισμός οι παράγραφοι: 
 

2.8. Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης 
 

2.9. Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital. 
 

2.10. Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης 
 

Το Κεφάλαιο 3 Ολοκληρωτικός Λογισμός 

 
Επομένως η εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 καθορίζεται ως εξής: 

 

ΒΙΒΛΙΑ 2019-20 

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Β' ΜΕΡΟΣ» Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Σ., ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗ Β., 
ΜΕΤΗ ΣΤ., ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑ Κ., ΠΟΛΥΖΟΥ Γ. 

 

Από το βιβλίο: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Β' ΜΕΡΟΣ» 

Κεφάλαιο 1: Όριο -Συνέχεια συνάρτησης 

Παρ. 1.1 Πραγματικοί αριθμοί. 

Παρ. 1.2 Συναρτήσεις. 

Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση. 

Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο Χ0 

Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου 

"Τριγωνομετρικά όρια" 



Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο Χο. 

Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο. 

Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης. 

Κεφάλαιο 2: Διαφορικός Λογισμός 

Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο "Κατακόρυφη 

εφαπτομένη" 

Παρ. 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση (χωρίς τις αποδείξεις 

των τύπων (ημχ)΄=συνχ και (συνχ)΄= -ημχ) 

Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που 

αναφέρεται στην παράγωγο γινομένου συναρτήσεων. 

Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής. 

Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού. 

Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής. 

Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το τελευταίο θεώρημα (κριτήριο της 

2ης παραγώγου). 

 

Παρατηρήσεις: 
 

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν 

αστερίσκο δεν διδάσκονται και δεν εξετάζονται. 

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως 

θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως 

προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. 

Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρμογές και οι ασκήσεις 

που αναφέρονται σε λογαρίθμους με βάση διαφορετική του e και του 10. 

 

 


