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ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδακηέα - εξεηαζηέα ύλη ηων μαθημάηων Β΄ ηάξηρ 

Ζμεπηζίος Γενικού Λςκείος και Γ΄ ηάξηρ Δζπεπινού Γενικού Λςκείος 

 

Μεηά από ζσεηική ειζήγηζη ηος Ινζηιηούηος Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ (ππάξη 50/04-08-

2014 ηος Γ..) ζαρ αποζηέλλοςμε ηιρ παπακάηω οδηγίερ ζσεηικά με ηη διδακηέα - 

εξεηαζηέα ύλη ηων μαθημάηων Β΄ ηάξηρ Ζμεπηζίος Γενικού Λςκείος και Γ΄ ηάξηρ 

Δζπεπινού Γενικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ 2014-2015. 

ςγκεκπιμένα: 

  

ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Β΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ  Γ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
Βιβλίο: «Φυςικι Γενικισ Παιδείασ Β’ Γενικοφ Λυκείου» των Ν. Αλεξάκθ κ.ά. 
 
1:  ΔΤΝΑΜΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ 
Ειςαγωγικό Ζνκετο. 
1.1 Ο Νόμοσ του Coulomb  
Να μθ διδαχκεί το παράδειγμα 2 (ςελ. 15-16) 
1.2 Ηλεκτρικό πεδίο  
1.4 Δυναμικό – διαφορά δυναμικοφ 

Βαθμόρ Αζθαλείαρ: 
Να διαηηπηθεί μέσπι: 
Βαθ. Πποηεπαιόηηηαρ:  
 
Αθήνα,          24-09-2014 

Απ. Ππωη.      152499/Γ2 

 Γ/νζειρ Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

 Γπαθεία σολικών ςμβούλων  

 Γενικά Λύκεια (μέζω ηων 

Γ/νζεων Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ) 

ΠΡΟ: 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η   

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΣΜΗΜΑ Α΄  

 
 
 

----- 
Σασ. Γ/νζη:  Ανδπέα Παπανδπέος 37 
Σ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαπούζι 
Ιζηοζελίδα:  www.minedu.gov.gr  
Πληποθοπίερ: Αν. Παζσαλίδος 
Σηλέθωνο:    210-3443422 

 Πεπιθεπειακέρ Γ/νζειρ Δκπ/ζηρ 

 Ηνζηιηούηο Δκπαιδεςηικήρ 
Πολιηικήρ 
Αν. Σζόσα 36 

11521 Αθήνα 

ΚΟΗΝ.: 

http://www.minedu.gov.gr/


2 

 

Να μθ διδαχκεί το ερϊτθμα (γ) ςτο Παράδειγμα 7 (ςελίδα 29) 
Παρατιρθςθ: Να οριςτεί αξιωματικά θ δυναμικι ενζργεια, όπωσ αναφζρεται ςτθν 
παράγραφο 1.4, αφοφ θ ενότθτα 1.3 είναι εκτόσ φλθσ. 
τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων 
Η ςτρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ. 
Λυμζνα προβλιματα. 
Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 1, 2, 3 και 4 (ςελίδεσ 39-42).  
Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ, Προβλιματα 
Αφαιροφνται  ερωτιςεισ - δραςτθριότθτεσ και προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που 
αφαιρείται.  
Να διδαχκοφν ερωτιςεισ και προβλιματα που αναφζρονται ςε ζωσ και 3 ςυνευκειακά 
θλεκτρικά φορτία. 
Να μθ διδαχτοφν: 

 ερωτιςεισ και προβλιματα: 
α) που αναφζρονται ςε 3 ι περιςςότερα θλεκτρικά φορτία που δεν είναι ςυνευκειακά 
β) κίνθςθσ φορτίων,  
γ) ιςορροπίασ φορτίων με δυνάμεισ ςτο επίπεδο. 

 τα προβλιματα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 μζχρι 44  
Επιςιμανςθ: 
Να γίνει διόρκωςθ ςτθν εκφϊνθςθ τθσ ερϊτθςθσ 12 «…τα κενά του κειμζνου με μία ι 
περιςςότερεσ λζξεισ». 
Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν 
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα: Όχι 
2. ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ: ΤΝΕΧΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ 
2.1 Ηλεκτρικζσ πθγζσ 
2.2 Ηλεκτρικό ρεφμα 
Να μθ διδαχκεί το «Αναλυτικι περιγραφι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτουσ μεταλλικοφσ 
αγωγοφσ» ( ςελίδα 65) 
2.3 Κανόνεσ του Kirchhoff 
Να μθ διδαχκεί το «2οσ Κανόνασ Kirchhoff (Κίρχοφ)» ( ςελίδα 71-72) 
2.4 Αντίςταςθ - Αντιςτάτθσ 
Να μθ διδαχκοφν οι «Τφποι αντιςτατϊν (αντιςτάςεων)», «Χρωματικόσ κϊδικασ» και το 
Παράδειγμα υπολογιςμοφ αντίςταςθσ ( ςελίδα 79-80) 
2.5 Συνδεςμολογία αντιςτατϊν (αντιςτάςεων) 
Να μθ διδαχκεί ο 1οσ τρόποσ επίλυςθσ του ερωτιματοσ (β) ςτο παράδειγμα 7 (ςελίδα 86)  
2.7 Ενζργεια και ιςχφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ 
2.8 Ηλεκτρεγερτικι δφναμθ (ΗΕΔ) πθγισ 
2.9 Νόμοσ του Οhm για κλειςτό κφκλωμα 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ: Ενεργειακι μελζτθ των ςτοιχείων απλοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με 
πθγι και ωμικό καταναλωτι (εκτόσ του κινθτιρα) 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ: Μελζτθ τθσ χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ θλεκτρικισ πθγισ και ωμικοφ 
καταναλωτι (εκτόσ τθσ κρυςταλλοδιόδου) 
τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων 
Η ςτρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ. 
Λυμζνα προβλιματα 
Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 1, 3, 4 και 5 ( ςελίδεσ 113, 115-117). 
Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ, Προβλιματα 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ-δραςτθριότθτεσ και προβλιματα που αναφζρονται ςε φλθ θ οποία 
δεν διδάςκεται.  
Αφαιροφνται τα προβλιματα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 38, 41, 43 ζωσ και 48 
Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν 
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3. ΦΩ 
Το ειςαγωγικό ζνκετο αποτελεί διδακτζα και όχι εξεταςτζα φλθ.  
3.1 Η φφςθ του φωτόσ. 
3.3 Μικοσ κφματοσ και ςυχνότθτα του φωτόσ κατά τθ διάδοςι του. 
3.4 Ανάλυςθ λευκοφ φωτόσ και χρϊματα. 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται. 
Παρατθριςεισ: 
1. Δεν αποτελοφν διδακτζα - εξεταςτζα φλθ τα περιεχόμενα των ζγχρωμων πλαιςίων (με 
πράςινο χρϊμα).  
2. Δεν αποτελεί διδακτζα - εξεταςτζα φλθ το ελεφκερο ανάγνωςμα κακϊσ και θ ςφνοψθ του 
3ου κεφαλαίου.  
3. Το παράδειγμα 3-2 αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ. 
4. ΑΣΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  
4.1 Ενζργεια του θλεκτρονίου ςτο άτομο του υδρογόνου. 
Παρατιρθςθ: Να οριςτοφν αξιωματικά οι ζννοιεσ τθσ ςτροφορμισ υλικοφ ςθμείου (ςελίδα 
181), τθσ κεντρομόλου δφναμθσ και τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ (ςελίδα 182). 
4.2 Διακριτζσ ενεργειακζσ ςτάκμεσ. 
4.3 Μθχανιςμόσ παραγωγισ και απορρόφθςθσ φωτονίων. 
Αφαιρείται το παράδειγμα 4-4 (ςελίδεσ 189-190) και γενικότερα ερωτιςεισ, αςκιςεισ – 
προβλιματα με υποκετικά άτομα και υδρογονοειδι. 
4.4 Ακτίνεσ Χ. 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται. 
Παρατθριςεισ: 
1. Δεν αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ τα περιεχόμενα των ζγχρωμων πλαιςίων (με 
πράςινο χρϊμα). 
2. Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του 4ου κεφαλαίου.  
3. Τα  παραδείγματα 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 και 4-6 αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ. 

 
 

ΦΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
Β΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Φυςικι Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικών πουδών Β’ ΓΕΛ» των Ι. Βλάχου κ.ά. 
1:  ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΙΝΗΕΙ 
1-1  Οριηόντια βολι  
Παρατιρθςθ: Προτείνεται οι διδάςκοντεσ αρχικά να αναφερκοφν ςτθν διανυςματικι μορφι 
του κεμελιϊδουσ νόμου τθσ Μθχανικισ. 
1-2  Ομαλι κυκλικι κίνθςθ  
1-3  Κεντρομόλοσ επιτάχυνςθ  
Δεν αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ: τα ζνκετα “Από τον Αριςτοτζλθ ςτο Νεφτωνα” και “ 
Ντετερμινιςμόσ ι χάοσ” και θ περίλθψθ του κεφαλαίου. 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται κακϊσ και θ άςκθςθ 7 (ςελίδα 34) 
2:  ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΡΜΗ 
2-1  Η ζννοια του ςυςτιματοσ. Εςωτερικζσ και εξωτερικζσ δυνάμεισ  
2-2  Το φαινόμενο τθσ κροφςθσ  
2-3  Η ζννοια τθσ ορμισ  
2-4  Η δφναμθ και θ μεταβολι τθσ ορμισ  
2-5  Η αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ  
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2-6  Μεγζκθ που δεν διατθροφνται ςτθν κροφςθ  
2-7  Εφαρμογζσ τθσ διατιρθςθσ τθσ ορμισ  
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ περίλθψθ του κεφαλαίου. 
3. ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
3-1  Ειςαγωγι.  
3-2  Οι νόμοι των αερίων.  
3-3  Καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων. 
3-4  Κινθτικι κεωρία. 
3-5  Τα πρϊτα ςθμαντικά αποτελζςματα 
 

Αφαιρείται θ απόδειξθ τθσ ςχζςθσ 

21

3

Nmv
p

V


. ( ςελίδα 79-80)  
 
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου. 
Αφαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ (ςελίδα 87) 
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ,  προβλιματα. 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται, κακϊσ και τα προβλιματα 34 και 35 (ςελίδα 93)  
Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν. 
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα. 
Πειραματικι επιβεβαίωςθ του γενικοφ νόμου των ιδανικϊν αερίων  (Εργαςτθριακι άςκθςθ 
1). 
4. ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ   
4-1 Ειςαγωγι 
4-2 Θερμοδυναμικό ςφςτθμα.  
4-3 Ιςορροπία κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ.  
4-4 Αντιςτρεπτζσ μεταβολζσ.  
4-5 Ζργο παραγόμενο από αζριο κατά τθ διάρκεια μεταβολϊν όγκου. 
4-6 Θερμότθτα.  
4-7 Εςωτερικι ενζργεια.  
4-8 Πρϊτοσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ.  
4-9 Εφαρμογι του πρϊτου κερμοδυναμικοφ νόμου ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. 
4-10 Γραμμομοριακζσ ειδικζσ κερμότθτεσ αερίων.  
4-11 Θερμικζσ μθχανζσ.  
Εκτόσ φλθσ το παράδειγμα 4.4 (ςελίδεσ 115-116) 
4-12 Ο δεφτεροσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ. 
4-13 Η μθχανι του Carnot. 
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου. 
Αφαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ ςελίδα 128. 
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα. 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται κακϊσ και τα προβλιματα 71, 72 (ςελίδα 141). 
Αφαιροφνται προβλιματα τθσ μορφισ του παραδείγματοσ 4.4, για οποιαδιποτε κερμικι 
μθχανι.  
Ζνκετο: Να μθ διδαχκεί. 
5. ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
5-6 Η δυναμικι ενζργεια πολλϊν ςθμειακϊν φορτίων.  
5-7 Σχζςθ ζνταςθσ και διαφοράσ δυναμικοφ ςτο ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο 
5-8 Κινιςεισ φορτιςμζνων ςωματιδίων ςε ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο  
Δεν αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ οι ενότθτεσ: “Ο κακοδικόσ ςωλινασ” και 
“Παλμογράφοσ” (ςελίδεσ 163-165)  
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5-9 Πυκνωτισ και χωρθτικότθτα 
5-10 Ενζργεια αποκθκευμζνθ ςε φορτιςμζνο πυκνωτι 
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ το “Υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ φορτιςμζνου πυκνωτι” 
(ςελίδα 169). 
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου. 
Η δραςτθριότθτα τθσ ςελίδασ 185 να μθν διδαχτεί. 
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ προβλιματα 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αναφζρονται ςε φλθ 
που αφαιρείται κακϊσ και οι αςκιςεισ 59, 61 (ςελίδα 195), τα προβλιματα 94, 96 και 101 
(ςελίδεσ 201 και 202). 
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα 
Γνωριμία με τον παλμογράφο (δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ). 
 

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Β΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Β' Λυκείου Γενικισ Παιδείασ. 
Η διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

1.1 «Ειςαγωγι ςτθν οργανικι χθμεία» 

1.2 «Ταξινόμθςθ οργανικϊν ενϊςεων – ομόλογεσ ςειρζσ» 

1.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων» 

1.4 «Ιςομζρεια» 

Παρατήρηση: Οι μακθτζσ να αςκθκοφν ςτθν εφρεςθ ιςομερϊν που αντιςτοιχοφν ςε 

μοριακοφσ τφπουσ άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων που περιζχουν μζχρι και τζςςερα (4) 

άτομα άνκρακα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ - ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ 

2.1 «Πετρζλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενηίνθ. Καφςθ-καφςιμα» 

2.2 «Νάφκα – Πετροχθμικά» 

2.3 «Αλκάνια – μεκάνιο, φυςικό αζριο, βιοαζριο» 

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Παραςκευζσ» των αλκανίων 

2.4 «Καυςαζρια- καταλφτεσ αυτοκινιτων» 

2.5 Αλκζνια – αικζνιο ι αικυλζνιο 

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Προζλευςθ -Παραςκευζσ» αλκενίων 

Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τα παραδείγματα πολυμεριςμοφ προςκικθσ  

Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τισ βιομθχανικζσ χριςεισ του αικυλενίου 

2.6 Αλκίνια - αικίνιο ι ακετυλζνιο 

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ  «Παραςκευζσ» του ακετυλενίου 

Να μθν διδαχκεί θ αντίδραςθ ςχθματιςμοφ του χαλκοακετυλενιδίου 

Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τισ ςυνκζςεισ του ακετυλενίου και το παράδειγμα (2.6) που 

αναφζρεται ςτθν παραςκευι τθσ αικανάλθσ με πρϊτθ φλθ το ανκρακαςβζςτιο. 
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2.8. «Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ – Φαινόμενο κερμοκθπίου – Τρφπα όηοντοσ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕ - ΦΑΙΝΟΛΕ 

3.1 « Αλκοόλεσ» 

3.2 « Κορεςμζνεσ μονοςκενείσ αλκοόλεσ-Αικανόλθ» 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 

Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «οξείδωςθ αικανόλθσ». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΤΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 

4.1 «Κορεςμζνα μονοκαρβοξυλικά οξζα – αικανικό οξφ» 

Να μθν απομνθμονευκεί ο πίνακασ 4.1. «Ονομαςίεσ κορεςμζνων μονοκαρβοξυλικϊν 

οξζων 

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Στο εργαςτιριο» 

Να μθν απομνθμονευκεί ο πίνακασ «Το οξικό οξφ ςτθ βιομθχανία» 

4.2 «Γαλακτικό οξφ ι 2-υδροξυπροπανικό οξφ» 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 

Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Όξινοσ χαρακτιρασ των καρβοξυλικϊν οξζων». 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Β΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  

Για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ κα χρθςιμοποιθκεί το ςχολικό εγχειρίδιο «Βιολογία Γενικισ 
Παιδείασ Β΄ Γενικοφ Λυκείου», των Α. Καψάλθ, Ι. Μπουρμπουχάκθ, Β. Περάκθ, Σ. 
Σαλαμαςτράκθ.  

Η διδακτζα - εξεταςτζα φλθ ορίηεται ωσ εξισ: 
Κεφάλαιο 1  (Χθμικι ςφςταςθ του κυττάρου): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο. 
Κεφάλαιο 2 (Κφτταρο: Η κεμελιώδθσ μονάδα τθσ ηωισ): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ 
των παραγράφων: «Μεταφορά ιόντων - Αντλία Κ+-Νa+» και «Η πλαςματικι μεμβράνθ ωσ 
δζκτθσ μθνυμάτων». 
Κεφάλαιο 3 (Μεταβολιςμόσ): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ παραγράφου: 
«Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ δράςθ των ενηφμων». 
Κεφάλαιο 4 (Γενετικι): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ παραγράφου «Γενετικι 
Μθχανικι».   
Σθμειϊνεται ότι οι εικόνεσ και τα γραφικά (ςχιματα/διαγράμματα) που ςυνοδεφουν τα κείμενα 
του ςχολικοφ εγχειριδίου αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ. Τα παρακζματα και οι πίνακεσ, 
αν και δεν περιλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ, είναι χριςιμο να αξιοποιοφνται κατά τθ 
διδαςκαλία κακϊσ προάγουν τθ ςφνδεςθ τθσ Βιολογίασ με τθν κακθμερινι ηωι και 
διευκολφνουν τθν κατανόθςθ τθσ φλθσ.  

 
 

 Για ηη διδακηέα – εξεηαζηέα ύλη θα εκδοθεί Τποςπγική Απόθαζη. 
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Δζωη. Γιανομή 

 Γ/νζη ποςδών Γ.Δ., Σμήμα Α΄ 

 Γ/νζη Δκκληζιαζηικήρ Δκπ/ζηρ 

 Γ/νζη Ιδιωηικήρ Δκπ/ζηρ 

 Γ/νζη Π.Ο.Γ.Δ. 

 Γ/νζη Διδικήρ Αγωγήρ 

 ΔΠΔΓ 

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 
 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ  ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟ 


