
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΑΡΧΕ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

2.1.2 ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ 

2.1.3 ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΛΚΑ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ 

2.1.4 ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΕΡΛΛΥΣΘΣ (ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΛΚΟΥ) ΡΟΒΛΘΜΑΤΟΣ 

2.2.1 ΟΛΣΜΟΣ ΑΛΓΟΛΚΜΟΥ 

2.2.5 ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΘ ΑΛΓΟΛΚΜΟΥ 

2.2.6 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΛ ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥΣ 

2.2.7 ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΛ ΔΟΜΕΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ 

2.3.1.1 ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΛ ΓΛΩΣΣΕΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΦΤΙΚΗ 

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

Ρεριλαμβάνονται οι παρακάτω παράγραφοι του ςχολικοφ βιβλίου: 

§ 1.1  § 2.1 

§ 1.2  § 2.2 

§ 1.3  § 2.3  (εκτόσ του 2ου κανόνα του Kirchoff) 

§ 1.4  § 2.4 

  § 2.5 

  § 2.7 

  § 2.8 

  § 2.9 

  



ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΦΙΛΟΟΦΙΑ 

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

Κεφάλαιο 1ο: Ενότθτεσ 1, 2, 3, 4 

Κεφάλαιο 2ο: Ενότθτεσ 1, 4 

Κεφάλαιο 3ο: Ενότθτεσ 1, 3 

Κεφάλαιο 5ο: Ενότθτεσ 2, 3 

Κεφάλαιο 6ο: Ενότθτα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

 

Κεφ. 1ο: Διανφςματα  

1.1. Θ Ζννοια του Διανφςματοσ  

1.2. Ρρόςκεςθ και Αφαίρεςθ Διανυςμάτων  

1.3. Ρολλαπλαςιαςμόσ Αρικμοφ με Διάνυςμα (χωρίσ τισ Εφαρμογζσ 1 και 2)  

1.4. Συντεταγμζνεσ ςτο Επίπεδο (χωρίσ τθν Εφαρμογι 2 που ακολουκεί τθν παράγραφο «Μζτρο  Διανφςματοσ»)  

1.5. Εςωτερικό Γινόμενο Διανυςμάτων (χωρίσ τθν απόδειξθ του τφπου τθσ αναλυτικισ ζκφραςθσ Εςωτερικοφ 

Γινομζνου και χωρίσ τθν προβολι διανφςματοσ ςε διάνυςμα)  

 

Κεφ. 2ο: Η Ευθεία ςτο Επίπεδο  

2.1. Εξίςωςθ Ευκείασ  

2.2. Γενικι Μορφι Εξίςωςθσ Ευκείασ (χωρίσ τθν Εφαρμογι 2)  

2.3. Εμβαδόν Τριγϊνου (χωρίσ τισ αποδείξεισ των τφπων τθσ απόςταςθσ ςθμείου από ευκεία και του εμβαδοφ 

τριγϊνου και χωρίσ τθν Εφαρμογι 1)  

 

Κεφ. 3ο: Κωνικζσ Σομζσ  

3.1 Ο Κφκλοσ (χωρίσ τισ παραμετρικζσ εξιςϊςεισ του κφκλου)  

3.2 Θ Ραραβολι (χωρίσ τισ αποδείξεισ του τφπου τθσ εφαπτομζνθσ και τθσ ανακλαςτικισ ιδιότθτασ και χωρίσ τθν 

Εφαρμογι 1)  

3.3 Θ Ζλλειψθ (χωρίσ τισ παραμετρικζσ εξιςϊςεισ τθσ ζλλειψθσ και τισ Εφαρμογζσ)  

3.4 Θ Υπερβολι (χωρίσ τθν απόδειξθ του τφπου των αςφμπτωτων)  

3.5 Θ Εξίςωςθ Αx²+Βy²+Γx+Δy+Ε=0 (χωρίσ τθ μεταφορά αξόνων)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΑΛΓΕΒΡΑ 

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

 

Κεφ. 1ο: Γραμμικά υςτήματα  

1.1 Γραμμικά Συςτιματα (χωρίσ τισ αποδείξεισ των ςυμπεραςμάτων τθσ υποπαραγράφου "Λφςθ-Διερεφνθςθ 

γραμμικοφ ςυςτιματοσ 2x2")  

1.2 Μθ Γραμμικά Συςτιματα  

 

Κεφ.2ο: Ιδιότητεσ υναρτήςεων  

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίεσ Συνάρτθςθσ  

2.2 Κατακόρυφθ-Οριηόντια Μετατόπιςθ Καμπφλθσ  

 

Κεφ. 3ο: Σριγωνομετρία  

3.1 Τριγωνομετρικοί Αρικμοί Γωνίασ  

3.2 Βαςικζσ Τριγωνομετρικζσ Ταυτότθτεσ (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ ταυτότθτασ 4)  

3.3 Αναγωγι ςτο 1o Τεταρτθμόριο  

3.4 Οι τριγωνομετρικζσ ςυναρτιςεισ  

3.5 Βαςικζσ τριγωνομετρικζσ εξιςϊςεισ  

 

Κεφ. 4ο: Πολυϊνυμα - Πολυωνυµικζσ εξιςϊςεισ  

4.1 Ρολυϊνυμα  

4.2 Διαίρεςθ πολυωνφμων  

4.3 Ρολυωνυµικζσ εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ  

4.4 Εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ που ανάγονται ςε πολυωνυμικζσ  

 

Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική ςυνάρτηςη  

5.1 Εκκετικι ςυνάρτθςθ  

5.2 Λογάρικμοι (χωρίσ τθν απόδειξθ του τφπου αλλαγισ βάςθσ)  

5.3 Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ (να διδαχκοφν μόνο οι λογαρικμικζσ ςυναρτιςεισ με βάςθ το 10 και το e).  

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

 

Κεφ. 7o: Αναλογίεσ 

 7.1. Ειςαγωγι  

7.4. Ανάλογα ευκφγραμμα τμιματα – Αναλογίεσ  

7.5. Μικοσ ευκφγραμμου τμιματοσ  

7.6. Διαίρεςθ τμθμάτων εςωτερικά και εξωτερικά ωσ προσ δοςμζνο λόγο (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ Ρρόταςθσ και 

χωρίσ τθν υποπαράγραφο “Διερεφνθςθ”)  

7.7. Κεϊρθμα του Καλι (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και χωρίσ τουσ οριςμοφσ «ςυηυγι αρμονικά» και 

«αρμονικι τετράδα»)  

 

Κεφ. 8ο: Ομοιότητα  

8.1. Πμοια ευκφγραμμα ςχιματα  

8.2. Κριτιρια ομοιότθτασ (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων I, ΛΛ και ΛΛΛ και χωρίσ τισ εφαρμογζσ 1, 2 και 3)  

 

Κεφ. 9ο: Μετρικζσ ςχζςεισ  

9.1. Ορκζσ προβολζσ  

9.2. Το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα  

9.3. Γεωμετρικζσ καταςκευζσ  

9.4. Γενίκευςθ του Ρυκαγόρειου κεωριματοσ (χωρίσ τθν εφαρμογι 2)  

 

Κεφ. 10ο: Εμβαδά  

10.1. Ρολυγωνικά χωρία  

10.2. Εμβαδόν ευκφγραμμου ςχιματοσ - Λςοδφναμα ευκφγραµµα ςχιματα  

10.3. Εμβαδόν βαςικϊν ευκφγραμμων ςχθμάτων  

10.4. Άλλοι τφποι για το εμβαδόν τριγϊνου (χωρίσ τισ αποδείξεισ)  

10.5. Λόγοσ εμβαδϊν όμοιων τριγϊνων – πολυγϊνων (χωρίσ τθν απόδειξθ του Κεωριματοσ ΛΛ)  

 

Κεφ. 11ο: Μζτρηςη Κφκλου  

11.1. Οριςμόσ κανονικοφ πολυγϊνου  

11.2. Λδιότθτεσ και ςτοιχεία κανονικϊν πολυγϊνων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και του Ρορίςματοσ)  

11.3. Εγγραφι βαςικϊν κανονικϊν πολυγϊνων ςε κφκλο και ςτοιχεία τουσ (χωρίσ τισ εφαρμογζσ)   

11.4. Ρροςζγγιςθ του μικουσ του κφκλου µε κανονικά πολφγωνα  

11.5. Μικοσ τόξου  

11.6. Ρροςζγγιςθ του εμβαδοφ κφκλου µε κανονικά πολφγωνα  

11.7. Εμβαδόν κυκλικοφ τοµζα και κυκλικοφ τµιµατοσ 

  



ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΦΤΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1, 1.1, 1.2, 1.3 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2, 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ  5 , 5.12.5.13,5.14(ΜΖΧΛ ΤΘΝ ΡΠΤΑΣΘ «ΖΤΣΛ ΓΛΑ ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ …», 5.6,5.7,5.8 

(ΕΚΤΟΣ ΟΛ ΡΑΑΓΑΦΟΛ»Ο ΚΑΚΟΔΛΚΟΣ ΣΩΛΘΝΑΣ ΚΑΛ Ο ΡΑΛΜΟΓΑΦΟΣ», 5.15 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3, 3.1,3.2,3.3 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.11,4.12 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΧΗΜΕΙΑ  

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

ΚΕΦ.1: ΓΕΝΛΚΟ ΜΕΟΣ ΟΓΑΝΛΚΘΣ ΧΘΜΕΛΑΣ (ΣΕΛ.9-21) 

ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 1.1 ,1.2, 1.3, 1.4 

ΚΕΦ.2:ΡΕΤΕΛΑΛΟ-ΥΔΟΓΟΝΑΝΚΑΚΕΣ 

ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Στθν φλθ περιλαμβάνονται οι ερωτιςεισ-αςκιςεισ και προβλιματα των πιο πάνω 

κεφαλαίων. 

 

 

 

 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

B’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΙΣΟΡΙΑ 

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

Από το ςχολικό βιβλίο των Λωάννθ Δθμθτροφκα, Κουκυδίδθ Λωάννου, Κϊςτα Μπαροφτα, Λςτορία του Μεςαιωνικοφ 

και του Νεότερου Κόςμου 565-1815, ΛΤΥΕ-«ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ»: 

Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουςτινιανοφ ωσ την αποκατάςταςη των εικόνων και τη ςυνθήκη του Βερντζν 
(565-843): 
1α. Εξωτερικά προβλιματα,  
2β. Εςωτερικι αναδιοργάνωςθ, 
2γ. Εξελλθνιςμόσ του κράτουσ, 
3. Θ εμφάνιςθ του Λςλάμ, 
4γ. Οι αραβοβυηαντινζσ ςυγκροφςεισ ςτθ Μ. Αςία και τθν Ανατολικι Μεςόγειο (από: «Οι 
αραβικζσ κατακτιςεισ ζκεςαν τζρμα... μικραςιατικϊν πλθκυςμϊν», 
5. Θ Εικονομαχία, 
6β. Στρατιωτικοποίθςθ και εποικιςμοί, 
7α. Σκλαβθνίεσ, 
8β. Οι Καρολίδεσ και θ ακμι τθσ φραγκικισ δφναμθσ, 
8γ. Το πρόβλθμα των δφο αυτοκρατοριϊν. 
 
Κεφάλαιο 2. Η εποχή τησ ακμήσ: Από τον τερματιςμό τησ Εικονομαχίασ ωσ το χίςμα των Δφο Εκκληςιϊν (843-
1054): 
1α. Ο εκχριςτιανιςμόσ των Σλάβων, 
1β. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των δφο Εκκλθςιϊν και το Ρρϊτο Σχίςμα, 
3. Κοινωνία, 
4γ. Θ νομοκεςία, 
5α. Θ βυηαντινι διπλωματία, 
5ςτ. Το Σχίςμα μεταξφ των δφο Εκκλθςιϊν, 
5η. Οι ςχζςεισ με τισ ιταλικζσ ναυτικζσ πόλεισ, 
7. Οικονομία και κοινωνία ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ. Το ςφςτθμα τθσ φεουδαρχίασ 
 
Κεφάλαιο 3. Από το χίςμα των Δφο Εκκληςιϊν ωσ την Άλωςη τησ Κωνςταντινοφπολησ από τουσ ταυροφόρουσ 
(1054- 1204): 
2. Θ εςωτερικι πολιτικι των Κομνθνϊν (1081-1185), 
5. Οικονομικζσ μεταβολζσ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ, 
7α. Οι αιτίεσ, 
7δ. Θ Τζταρτθ Σταυροφορία, 
7ε. Θ άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Σταυροφόρουσ 
 
Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Υςτεροσ Μεςαίωνασ ςτη Δφςη: 
2. Τα Ελλθνικά κράτθ: Τραπεηοφσ, Ιπειροσ, Νίκαια, 
4β. Ο εμφφλιοσ πόλεμοσ και τα αςτικά κινιματα, 
6. Οι Οκωμανοί και θ ραγδαία προζλαςι τουσ, 
7. Θ άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, 
8γ. Θ κρίςθ τθσ φεουδαρχίασ 
 
Κεφάλαιο 6. Από την άλωςη τησ Κωνςταντινοφπολησ και τισ Ανακαλφψεισ των Νζων Χωρϊν ωσ τη ςυνθήκη τησ 
Βεςτφαλίασ (1453-1648): 
2. Αναγζννθςθ και Ανκρωπιςμόσ, 
3β. Οι πρόοδοι ςτθ ναυςιπλοΐα, 
3γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλφπτουν τον κόςμο, 



3ε. Θ Ευρϊπθ μετά τισ Ανακαλφψεισ, 
4α. Θ ωμαιοκακολικι Εκκλθςία ςε κρίςθ, 
4β. Θ Μεταρρφκμιςθ του Λουκιρου, 
4δ. Θ Αντιμεταρρφκμιςθ, 
4ε. Οι ςυνζπειεσ τθσ Μεταρρφκμιςθσ 
 
Κεφάλαιο 7. Από τη υνθήκη τησ Βεςτφαλίασ (1648) ζωσ το υνζδριο τησ Βιζννησ (1815): 
1. Ο Διαφωτιςμόσ, 
2β. Οι οικονομικζσ κεωρίεσ, 
3γ. Θ γζννθςθ ενόσ νζου κράτουσ, 
3δ. Οι ςυνζπειεσ, 
4β. Θ ζκρθξθ τθσ Επανάςταςθσ (1789), 
4γ. Θ ςυνταγματικι μοναρχία, 
4ε. Το τζλοσ τθσ Επανάςταςθσ, 
4ςτ. Θ Εποχι του Ναπολζοντα (1799-1815), 
4η. Ο χαρακτιρασ και το ζργο τθσ Επανάςταςθσ 

 

  



ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

B’ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 

Για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ςτθ Β τάξθ του 
Θμεριςιου και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου (Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ) κα χρθςιμοποιθκοφν: 
 
- θτορικά Κείμενα Β Λυκείου των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουςόπουλου κ.ά. 
Ωσ βιβλία αναφοράσ προτείνονται: 
- Συντακτικό τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ (Α , Β , Γ Λυκείου) του Α.Β. Μουμτηάκθ, 
- Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ (Γυμναςίου-Λυκείου) του . Μ. Οικονόμου. 
Από το βιβλίο θτορικά Κείμενα Β Λυκείου των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουςόπουλου κ.ά. θ φλθ είναι 
θ εξισ: 
 
α) Ειςαγωγι ςε δφο (2) διδακτικζσ ϊρεσ: 1. Θ ρθτορικι ςτθν Αρχαία Ελλάδα: Α . Θ φυςικι ρθτορεία - Β . Θ 
γζννθςθ τθσ ςυςτθματικισ ρθτορείασ - Γ . θτορεία και ςοφιςτικι - Ε . Τα είδθ του αττικοφ ρθτορικοφ 
λόγου - ΣΤ . Τα μζρθ του ρθτορικοφ λόγου. 2. Ο Βίοσ του Λυςία - Tο ζργο του Λυςία - Θ αξία του ζργου. 3. 
Λυςίου Υπζρ Μαντικζου. Ειςαγωγι. 
 
β) Κείμενο: Λυςία Υπζρ Μαντικζου. Ο λόγοσ να διδαχκεί ολόκλθροσ, πλθν των παραγράφων 14-17, το 
νόθμα των οποίων κα αποδοκεί περιλθπτικά. 
Αδίδακτο κείμενο 
Για τισ ανάγκεσ του αδίδακτου κειμζνου ο/θ εκπαιδευτικόσ επιλζγει πεηά κείμενα τθσ αττικισ διαλζκτου 
(18-20 κείμενα κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ), με ςτόχο να καλφψει τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ 
τθσ τάξθσ του. 
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ΒΛΟΛΟΓΛΑ Γενικισ Ραιδείασ Βϋ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ των ΑΔΑΜΑΝΤΛΑΔΟΥ ΣΜ., ΓΕΩΓΑΤΟΥ Μ., ΓΛΑΡΛΤΗΑΚΘ Χ., 
ΛΑΚΚΑ Λ., ΝΟΤΑΑ Δ., ΦΛΩΕΝΤΛΝ Ν., ΧΑΤΗΘΚΩΝΤΘ ΟΛ., ΧΑΤΗΘΓΕΩΓΛΟΥ Γ., όπωσ αυτό αναμορφϊκθκε 
από τουσ ΚΑΛΑΪΤΗΛΔΑΚΘ Μ. και ΡΑΝΤΑΗΛΔΘ Γ. 
 
Κεφάλαιο 1: Άνθρωποσ και Τγεία 
1.1 Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υγεία του ανκρϊπου 
1.2 Μικροοργανιςμοί 
1.2.1 Κατθγορίεσ πακογόνων μικροοργανιςμϊν (εκτόσ «Ρολλαπλαςιαςμόσ των ιϊν») 
1.2.2 Μετάδοςθ και αντιμετϊπιςθ των πακογόνων μικροοργανιςμϊν 
1.3 Μθχανιςμοί άμυνασ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ – Βαςικζσ αρχζσ ανοςίασ 
1.3.1 Μθχανιςμοί μθ ειδικισ άμυνασ 
1.3.2 Μθχανιςμοί ειδικισ άμυνασ – Ανοςία 
1.3.3 Ρροβλιματα ςτθ δράςθ του ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ 
1.3.4 Σφνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςολογικισ Ανεπάρκειασ (AIDS) 
1.4 Καρκίνοσ 
1.5 Ουςίεσ που προκαλοφν εκιςμό 
 
Κεφάλαιο 2: Άνθρωποσ και Περιβάλλον 
2. 1 Θ ζννοια του οικοςυςτιματοσ 
2.1.1 Χαρακτθριςτικά οικοςυςτθμάτων 
2.2 οι Ενζργειασ 
2.2.1 Τροφικζσ αλυςίδεσ και τροφικά πλζγματα 
2.2.2 Τροφικζσ πυραμίδεσ και τροφικά επίπεδα 
2.3 Βιογεωχθμικοί κφκλοι 
2.3.1 Ο κφκλοσ του άνκρακα 
2.3.2 Ο κφκλοσ του αηϊτου 
2.3.3 Ο κφκλοσ του νεροφ 
2.4.3 Ερθμοποίθςθ 
2.4.4 φπανςθ (εκτόσ «φπανςθ του εδάφουσ» και «Θχορφπανςθ») 
 
Κεφάλαιο 3: Εξζλιξη 
3.1 Ειςαγωγι 
3.1.1 Ταξινόμθςθ των οργανιςμϊν και εξζλιξθ 
3.1.2 Θ κεωρία του Λαμάρκ 
3.1.3 Θ κεωρία τθσ Φυςικισ Επιλογισ 
3.1.4 Μερικζσ χριςιμεσ αποςαφθνίςεισ ςτθ κεωρία τθσ φυςικισ επιλογισ 
3.1.5 Θ φυςικι επιλογι εν δράςει 
3.3 Τι είναι θ φυλογζνεςθ και από ποφ αντλοφμε ςχετικά ςτοιχεία 
3.4 Θ εξζλιξθ του ανκρϊπου 
3.4.1 Το γενεαλογικό μασ δζντρο 
3.4.2 Θ εμφάνιςθ των Κθλαςτικϊν και των Ρρωτευόντων 
3.4.3 Τα χαρακτθριςτικά των Ρρωτευόντων 
3.4.5 Θ εμφάνιςθ των Ανκρωπιδϊν 
3.4.6 Οι πρϊτοι άνκρωποι 
3.4.7 Θ ποικιλομορφία ςτουσ ανκρϊπινουσ πλθκυςμοφσ, μόνο το 



απόςπαςμα: (από «Ππωσ ςε κάκε βιολογικό είδοσ με μεγάλθ εξάπλωςθ...», ζωσ «… ςτθ ςυχνότθτα 
εμφάνιςθσ των αλλθλόμορφων») 
 
ημείωςη 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν εξεταςτζα φλθ δεν περιλαμβάνονται: 
α) τα παρακζματα, τα οποία ςκοπό ζχουν να δϊςουν τθ δυνατότθτα επιπλζον πλθροφόρθςθσ των 
μακθτϊν, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ, οι πίνακεσ, τα μικρά ζνκετα κείμενα ςε πλαίςιο και οι 
προτάςεισ για ςυνκετικζσ-δθμιουργικζσ εργαςίεσ των μακθτϊν, 
β) οι εικόνεσ του ςχολικοφ βιβλίου και οι λεηάντεσ που τισ ςυνοδεφουν ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τουσ. 
Δφνανται, ωςτόςο, να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επεξιγθςθ δομϊν, λειτουργιϊν και διαδικαςιϊν που ιδθ 
αναφζρονται ςτο κείμενο του ςχολικοφ βιβλίου, 
γ) ο εργαςτθριακόσ οδθγόσ Βιολογίασ Β’ Λυκείου, που ςυνοδεφει το ςχολικό βιβλίο. 
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ΒΙΒΛΙΑ 

 Λατινικά τ. Αϋ των Μ. Ραςχάλθ, Γ. Σαββαντίδθ και το βιβλίo αναφοράσ: 

 Λατινικι Γραμματικι του Α. Τηάρτηανου  

 

ΤΛΗ 

Ωσ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ των Λατινικϊν τθσ Βϋ Τάξθσ του Θμεριςιου και του Εςπερινοφ Γενικοφ 

Λυκείου, Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν ορίηεται θ παρακάτω φλθ από το εγχειρίδιο Λατινικά 

τ. Αϋ των Μ. Ραςχάλθ, Γ. Σαββαντίδθ:  

1. Ειςαγωγι Λατινικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία: Θ λατινικι γλϊςςα, Θ γζνεςθ τθσ ρωμαϊκισ λογοτεχνίασ, Εποχζσ τθσ 

ρωμαϊκισ λογοτεχνίασ, Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ ρωμαϊκισ λογοτεχνίασ. Θ εξζλιξθ τθσ ρωμαϊκισ λογοτεχνίασ: 

Κλαςικι εποχι: α. Οι χρόνοι του Κικζρωνα, β. Αυγοφςτειοι χρόνοι.  

2. Κείμενο Ενότθτεσ I-XIII και θ Γραμματικι των αντίςτοιχων κειμζνων 

3. Λατινικζσ φράςεισ που είναι ςε χριςθ ςτον νεοελλθνικό λόγο 
 

 altera pars θ άλλθ πλευρά, θ άλλθ άποψθ  

 alter ego το άλλο Εγϊ, το δεφτερο Εγϊ, το πρόςωπο με το οποίο ταυτίηεται κανείσ, το ςυμπλιρωμά του, ο άλλοσ 
του εαυτόσ  

 a posteriori εκ των υςτζρων  

 a priori εκ των προτζρων  

 carpe diem εκμεταλλεφςου τθ μζρα (Οράτιοσ, Ωδ. 1.11.8)  

 casus belli κατά λζξθ: περίπτωςθ πολζμου. Συχνότερα χρθςιμοποιείται με τθν ζννοια «αιτία πολζμου»  

 Curriculum Vitae, CV (κατά λζξθ: θ πορεία του βίου), το βιογραφικό ςθμείωμα  



 de facto εκ των πραγμάτων, αυτό που προκφπτει από τα πράγματα, από τθν πραγματικότθτα, ςτθν 
πραγματικότθτα. Ρολιτικόσ και διπλωματικόσ όροσ που δθλϊνει ότι πράξθ, ενζργεια, κατάςταςθ, κ.λπ., που 
προζκυψε από τθν εξζλιξθ των γεγονότων, αναγνωρίηεται ωσ πραγματικι, παρόλο που θ νομιμότθτά τθσ 
αμφιςβθτείται ι δεν ζχει ακόμθ οριςτικοποιθκεί.  

 de iure εκ του δικαίου, εκ του νόμου, νομίμωσ, αυτό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του δικαίου, νομικά.  

 ex cathedra «από κακζδρασ». Λζγεται για ομιλθτι που εκφράηεται με φφοσ αυκεντίασ ι από κζςθ που του δίνει 
το δικαίωμα να κεωρείται αυκεντία 

 in medias res ςτο μζςο τθσ υπόκεςθσ ι τθσ πλοκισ  

 mea culpa λάκοσ μου  

 memorandum μνθμόνιο, υπόμνθμα  

 modus operandi (M.O.) τρόποσ ενζργειασ  

 modus vivendi τρόποσ ηωισ  

 moratorium κακυςτζρθςθ  

 mutatis mutandis τθρουμζνων των αναλογιϊν, μετά τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ  

 persona grata πρόςωπο επικυμθτό, ευπρόςδεκτο  

 persona non grata πρόςωπο ανεπικφμθτο  

 scripta manent τα γραπτά μζνουν  

 (sic) ζτςι ακριβϊσ (γραμμζνο, διατυπωμζνο κ.λπ.). Βρίςκεται πάντα ςε παρζνκεςθ και δίνει ζμφαςθ ςε ζνα 
ςτοιχείο του λόγου που πρζπει να προςζξει ο αναγνϊςτθσ, επειδι αυτό είναι εςφαλμζνο, παράδοξο ι αδόκιμο  

 sine qua non (ςυχνά μαηί με τισ λζξεισ conditio, causa) (κατάςταςθ, αιτία) εκ των ων ουκ άνευ, αναγκαία 
προχπόκεςθ  

 s.o.s. (si opus sit) αν χρειάηεται, αν υπάρχει ανάγκθ  

 status quo (κατά λζξθ: θ κατάςταςθ ςτθν οποία…) θ ιςχφουςα κατάςταςθ  

 sui generis (κατά λζξθ: του δικοφ του γζνουσ) ιδιόμορφοσ, ιδιότυποσ. Λζγεται ςυνικωσ ωσ χαρακτθριςμόσ 
προςϊπων ι καταςτάςεων που ζχουν κάτι το ιδιαίτερο, ιδιότθτα χαρακτθριςτικι των ίδιων και μόνο  

 tabula rasa (κατά λζξθ: άγραφθ πλάκα, αποξεςμζνοσ, ςβθςμζνοσ πίνακασ). Λζγεται για τον νου, που κεωρείται ωσ 
κάτι άγραφο, κενό, πριν γεμίςει με εντυπϊςεισ, γνϊςεισ, εμπειρίεσ  

 terra incognita άγνωςτθ γθ, άγνωςτοσ τόποσ, άγνωςτο κζμα, αντικείμενο  

 urbi et orbi ςτθν πόλθ και ςτθν οικουμζνθ, ςτθν πόλθ και ςε ολόκλθρο τον κόςμο, δθλαδι παντοφ  

 vs. (versus) εναντίον (κάποιου) 
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Β) ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ - Βϋ ΤΑΞΘ ΘΜΕΘΣΛΟΥ ΚΑΛ ΕΣΡΕΛΝΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ I. 

ΝΕOΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ ΒΛΒΛΛΑ: 

• Ζκφραςθ - Ζκκεςθ (τ. Β') των Κ. Αδαλόγλου, Α. Αυδι, Ε. Λόππα, Δ. Τάνθ, Χ. Λ. Τςολάκθ  

• Κεματικοί Κφκλοι (Ζκφραςθ – Ζκκεςθ) των Γ. Μανωλίδθ, Κ. Μπεχλιβάνθ, Φ. Φλωροφ  

• Γλωςςικζσ Αςκιςεισ των Γ.Β. Κανδιρου, Δ.Ε. Ραςχαλίδθ, Σ.Ν. ίηου  

• Γραμματικι Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ των Σ. Χατηθςαββίδθ, Α. Χατηθςαββίδου  

Ωσ εξεταςτζα φλθ Θμεριςιου και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου ορίηονται δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ υπθρετείται 

και ελζγχεται θ επίτευξθ των ςκοπϊν και των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ. Οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνονται ςε δραςτθριότθτεσ και να απαντοφν ςε 

ερωτιματα/ερωτιςεισ που απορρζουν από κείμενα που αναφζρονται ςε κάποια ι κάποιεσ από τισ κεματικζσ 

ενότθτεσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν.  

Ριο ςυγκεκριμζνα οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ καλοφνται:  



α) Να κατανοοφν, να ερμθνεφουν και να προςεγγίηουν κριτικά τα κείμενα με ςτόχο τθ διερεφνθςθ του τρόπου με 

τον οποίο αναπαριςτϊνται ιδζεσ, αντιλιψεισ, προκαταλιψεισ για τον άνκρωπο, τθν κοινωνία και τον κόςμο  

β) Να προςεγγίηουν τθ δομι και τθ γλϊςςα των κειμζνων και τα κειμενικά τουσ χαρακτθριςτικά, κακϊσ και τθ 

ςχζςθ που ζχει θ γλϊςςα και θ οργάνωςθ των κειμζνων με τθν περίςταςθ και τον ςκοπό τθσ επικοινωνίασ  

γ) Να παράγουν κείμενα, με βάςθ κείμενα αναφοράσ, με ςτόχο:  

• Τον μεταςχθματιςμό των γλωςςικϊν και νοθματικϊν δομϊν (ςθμαςιϊν) των κειμζνων  

• Τθ ςυνοπτικι νοθματικι απόδοςθ μζρουσ των κειμζνων ι των απόψεων που διατυπϊνονται για κάποιο ηιτθμα  

• Τθ διατφπωςθ και ζκφραςθ δικϊν τουσ απόψεων, ςε επικοινωνιακό πλαίςιο, ςχετικά με ςυγκεκριμζνα 

ερωτιματα/κζματα/απόψεισ που τίκενται ςτα κείμενα αναφοράσ.  

Τα κείμενα ςχετίηονται νοθματικά με τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: • Ρλθροφόρθςθ • Δθμοςιογραφία • Τφποσ • 

ΜΜΕ • Εργαςία • Επιλογι επαγγζλματοσ • Στερεοτυπικζσ αντιλιψεισ • Φυλετικόσ και κοινωνικόσ ρατςιςμόσ  

 

ΛΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΒΛΒΛΛΑ 

• Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ (τ. Β') των Ν. Γρθγοριάδθ, Δ. Καρβζλθ, Χ. Μθλιϊνθ, Κ. Μπαλάςκα, Γ. Ραγανοφ, 

Γ. Ραπακϊςτα  

• Λεξικό Λογοτεχνικϊν Πρων των Λ. Ραρίςθ, Ν. Ραρίςθ. 

  

Ωσ εξεταςτζα φλθ Θμεριςιου και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου ορίηονται δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ υπθρετείται 

και ελζγχεται θ επίτευξθ των ςκοπϊν και των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ.  

Οι μακθτζσ/τριεσ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ:  

α) Να προςεγγίηουν τουσ χαρακτιρεσ με βάςθ τα δεδομζνα του κειμζνου (όνομα, εξωτερικι εμφάνιςθ, ενζργειεσ, 

ςχζςεισ με άλλα πρόςωπα, δικά τουσ λόγια και ςκζψεισ, λόγια και ςκζψεισ άλλων προςϊπων για αυτοφσ και ςτάςθ 

του αφθγθτι), με ςκοπό να εντοπίηουν χαρακτθριςτικά τουσ ςτοιχεία που φωτίηουν τθ δράςθ τουσ  

β) Να αναγνωρίηουν ςτα κείμενα τον ςυνδυαςμό ςυμβόλων, ςχθμάτων λόγου και κειμενικϊν δεικτϊν εν γζνει, με 

ςκοπό να εμπλουτίηουν τθν κατανόθςι τουσ  

γ) Να εντοπίηουν μζςα ςτο κείμενο ςτοιχεία του λόγου των προςϊπων, γλωςςικζσ επιλογζσ (ρθματικά πρόςωπα, 

χρόνοι, εγκλίςεισ των ρθμάτων, ςτίξθ) και να αναγνωρίηουν το πϊσ αυτά παράγουν νόθμα  

δ) Να αξιοποιοφν ςτισ ερμθνευτικζσ τουσ απόπειρεσ κειμενικά ςτοιχεία και επιλογζσ μορφολογικοφ χαρακτιρα, με 

ςκοπό να τεκμθριϊνουν τισ κζςεισ και τισ ανταποκρίςεισ τουσ. 
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ΒΛΒΛΛΟ: Αγγλικά Γενικοφ Λυκείου 2 

2. Do we all live in the same world?  

3. Renaissance arts and artists  

4. Learning to fly  

5. Addictions 


