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Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΥΛΗ  ΠΟΥ  ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ / ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

   

1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Εξετάζονται οι ενότητες: 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΘΡΩΠΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΟ 

* Η Αναζήτηση του Θεού 

* Η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο 

* Επικοινωνία – Άγχος, μοναξιά και περιθωριοποίηση – Ο Θεός είναι 

Τριαδικός 

* Ήθος 

* Αγιότητα 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

* Η Εκκλησία των μυστηρίων 

* Το μυστήριο του Βαπτίσματος 

* Το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Γάμου 

* Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

* Χριστούγεννα, η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού 

* Η Ανάσταση του Χριστού 

* Το βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργία 

 

2.  ΙΣΤΟΡΙΑ Εξετάζονται τα κεφάλαια :    Ι.2,   ΙΙ,   ΙΙΙ,   ΙV,   VII 

3.  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

Εξετάζονται :  

 

     Α. Εισαγωγή: 

 σ.13 (Θουκυδίδης) – σ.15 (Νέες τάσεις στην Ιστοριογραφία)   

 και σ. 19 – 22, §§ (Σημασία του πολέμου – Έρευνα παρελθόντος 

 – Τα βαθύτερα αίτια – Το πρότυπο του ηγέτη – Υπεύθυνος πολίτης) 

 

     Β. Κείμενα από το πρωτότυπο: 

          1. Ξενοφώντος Ελληνικά 

          Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2 §  1 –  4  

          Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2 §  18 – 23  
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          Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2 §  52 – 56 

          Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 4 §  20 – 23  

 

          2. Θουκυδίδου Ιστορίαι 

          Βιβλίο 3, Κεφάλαια 74,  75 

          Τα αντίστοιχα σχόλια των παραπάνω §§. 

 

    Γ. Κείμενα από μετάφραση: 

          1. Ξενοφώντος Ελληνικά 

          Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 3 §  11 – 16   (σελ. 80 - 81) 

          Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 4 §  12 – 17   (σελ. 97 - 99) 

 

           2. Θουκυδίδου Ιστορίαι 

          Γ, Κεφάλαια 82 – 83 σελ. 353 - 356 

 

          Γραμματική  - Συντακτικό  

 

4. 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάζονται οι παράγραφοι:   

 

1.1     ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 

1.1.4 έως και 1.1.9     

 

1.2     ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1.2.1 έως και 1.2.5 

 

1.3     ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1.3.1 έως και 1.3.7 

 

2.1     ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2.1.1 έως  και 2.1.3  εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναμική 

ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 «…διαφορές των δυναμικών 

ενεργειών», 

2.1.4  εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως τη 

σχέση (3), 

    2.1.6 

 

5. ΧΗΜΕΙΑ Εξετάζονται τα κεφάλαια :  2
ο
 ( εκτός από τις σελίδες 59, 60, 61)  και   4

ο
   

6.  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΑΙΔΕΙΑ 
Εξετάζονται  τα κεφάλαια :  4

ο
,   6

ο
  ,10

ο
,  11

ο
,  13

ο
  

7.  ΑΛΓΕΒΡΑ 

 

Εξετάζονται:  
 

Κεφάλαιο 2
ο
 : 2.2 (όχι απόδ. ιδιότητας 4), 2.3, 2.4 ( όχι αποδ.ιδιοτ. 3, 4) 
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Κεφάλαιο 3
ο
 : όλο 

Κεφάλαιο 4
ο
 : 4.1,   4.2 

Κεφάλαιο 6
ο
 : §  6.1,           

                        §  6.3 (εκτός του τύπου της κλίσης, σελ. 161) 

Κεφάλαιο 7
ο
 : §  7.3           

 

8.  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

Εξετάζονται :  

 

§ 3.1      

§ 3.2 (χωρίς απόδ. θεωρ.I) 

§ 3.3 – 3.4 (χωρίς απόδ. Κριτηρίων ισότητας τριγώνων) 

§ 3.6 (χωρίς απόδ. θεωρ. I  και II) 

§ 3.7 και § 3.10 (χωρίς απόδ. θεωρ.)     

§ 3.14 – §3.15 (όχι αποδ. θεωρ. σελ.67) 

§ 4.1, § 4.2 (χωρίς απόδ. θεωρ. και πορ.)    

§ 4.5 (χωρίς αποδείξεις) 

§ 4.6      

§ 5.1 – 5.6  

§ 5.7 – 5.8 (χωρίς αποδείξεις) 

§ 5.9 – 5.11 

 

9.  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Εξετάζονται:  

 

Κεφάλαιο 1 
Σελ. 9-13 
Εικόνες: Όλες  
 
Κεφάλαιο 9 
Σελ. 139-140, 147-166 
Εικόνες: 9-1, 9-7, 9-8, 9-9, 9-11, 9-12, 9-13, 9-14, 9-15 
 
Κεφάλαιο 12 
Σελ. 203-205, 210-211, 218-231 
Εικόνες: 12-1, 12-2, 12-3, 12-5, 12-6, 12-13, 12-14, 12-15, 12-16 
Είναι εκτός όλα τα παραθέματα 

 

 

10. 

 

 

 

Ν.Ε. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

 

Οι μαθητές εξετάζονται σε αδίδακτο κείμενο (πεζό ή ποιητικό) 

ομοειδές ή ομόθεμο με τα κείμενα που διδάχθηκαν. 

 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Ε. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

      Έτσι, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Τα φύλα στη 

λογοτεχνία» οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να σχολιάζουν τις 

κοινωνικές παραμέτρους που προσδιορίζουν την υποκειμενικότητα 

ανδρών και γυναικών (ανάγκες, δυνατότητες, συγκρουόμενους κώδικες 

συμπεριφοράς, οριοθετήσεις, κ.λπ.), όπως φαίνονται στα κείμενα, καθώς 

και να διακρίνουν και να περιγράφουν έναν λογοτεχνικό χαρακτήρα σε 

σχέση με τον κοινωνικό του ρόλο ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεότυπα 

που τον περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύλων· να εντοπίζουν στα κείμενα 

τη φωνή/ές που μιλά/ούν για τα φύλα, το ρόλο, την υποκειμενικότητα, τις 

σχέσεις τους· να ερμηνεύουν και να αιτιολογούν τις παραπάνω 

επισημάνσεις τους με βάση το χώρο, το χρόνο, την ιδεολογία της εποχής 

και του συγγραφέα, αλλά και του αφηγητή· να συγκρίνουν δύο και 

περισσότερα κείμενα, να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές στο 

χειρισμό του θέματος, έχοντας ως άξονες παρατήρησης υποθέματα του 

κεντρικού θέματος και ως κριτήρια ερμηνείας το χώρο, το χρόνο, την 

ιδεολογία της εποχής και του συγγραφέα, κ.λπ.· να ανιχνεύουν κοινωνικά 

στερεότυπα σε κάθε είδους κείμενο αλλά και να ελέγχουν αν το 

λογοτεχνικό κείμενο τα αναπαράγει ή τα ανατρέπει· να συνδέουν τις 

παραπάνω παρατηρήσεις τους από τα κείμενα με την εμπειρία τους από 

την καθημερινή ζωή· να αλλάζουν τον αφηγητή της ιστορίας 

προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της «φωνής» (φωνή 

ενηλίκου, άνδρα, γυναίκας, νέου, νέας)· να συγγράφουν κείμενο για το 

οπισθόφυλλο του βιβλίου το οποίο να προσπαθεί να ελκύσει έφηβους 

αναγνώστες· να ταυτίζονται με κάποιον ήρωα και να συγγράφουν σελίδες 

του ημερολογίου του ή επιστολών του. 

      Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Παράδοση και 

μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» οι μαθητές θα πρέπει να 

μπορούν να διακρίνουν τα ποιήματα σε παραδοσιακά και μοντέρνα, 

εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά της μοντέρνας και της παραδοσιακής 

ποίησης (ελεύθερος στίχος, άλογο στοιχείο, δραματικότητα, καθημερινό 

λεξιλόγιο)· να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών 

κινημάτων (ρομαντισμού, παρνασσισμού, συμβολισμού, μοντερνισμού 

και υπερρεαλισμού) και να τα διακρίνουν στα ποιήματα· να εντάσσουν 

ένα ποιητικό έργο σε μια θέση στη γραμμή της εξέλιξης από την 

παραδοσιακή στη μοντέρνα ποίηση· να εξοικειωθούν με το άλογο 

στοιχείο της μοντέρνας ποίησης και να είναι ανοικτοί στην πολυσημία 

του ποιητικού λόγου· να εντοπίζουν τις πιο «ποιητικές» και τις πιο 

«καθημερινές» λέξεις σε ποιήματα· να ανιχνεύουν σύμβολα σε ποιήματα 

και να τα κατατάσσουν σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους 

(αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα, εικόνες, ήχοι). 

      Υποβοηθητικά οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν τα σχετικά με τις 
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ενότητες πεζά και ποιητικά κείμενα που διδάχτηκαν, ώστε να μπορούν να 

προβαίνουν στις ενέργειες που προαναφέρθηκαν βάσει των 

δραστηριοτήτων που τους ανατέθηκαν ή συζητήθηκαν στην τάξη.  

      Υποστηρικτικά μπορούν να λειτουργήσουν και οι σημειώσεις και το 

εν γένει υλικό που έχει δοθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. Ε. ΓΛΩΣΣΑ 

Εξετάζονται  :  

 Παράγραφος (δομή παραγράφου, συνοχή-συνδετικές λέξεις, 

συνεκτικότητα)  

 Ανάπτυξη παραγράφου με αιτιολόγηση 

 Ανάπτυξη παραγράφου με αναλογία  

 Ενεργητική και παθητική φωνή- Σύνταξη  

 Πειθώ-Επιχείρημα-Συλλογισμός  

 Περιγραφή  

 Αναφορική και ποιητική λειτουργία  

Θέματα για έκθεση:  

 Γλώσσα-Λόγος και διάλογος, γλωσσομάθεια  

 Νεότητα, Χάσμα γενεών  

 Ψυχαγωγία και ελεύθερος χρόνος 

  Μόδα 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Εξετάζονται :  

Για το Τμήμα Α1 Αγγλικών : 

      Book “ On Screen B1
+  

’’ 

      Modules : 1,   2,   3 

      Grammar 

 

Για το Τμήμα Α2 Αγγλικών : 

 Book: “ Close – up
 
’’ C1 

                  Units: 2,   3,   4,    5 

 Grammar 

 

13.  

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Εξετάζονται  τα κεφάλαια : 1  ,  2  ,   3  

14.  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΑΙΔΕΙΑ Εξετάζονται τα κεφάλαια : 1 – 5  

15. ΓΑΛΛΙΚΑ Εξετάζονται από το“ C dans l’ air
 
’’ 

οι ενότητες :  1  ,  2  ,   3 και όλη η γραμματική. 

16. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξετάζονται Κεφάλαια 7 και 9 (μόνο 9.3) 

 


