
Εξεταστέα ύλη για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Α΄Λυκείου 
 
Η μορφή της εξέτασης θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του υπουργείου. 
Συγκεκριμένα οι μαθητές θα εξεταστούν σε δύο κείμενα, ένα μη λογοτεχνικό και ένα 
λογοτεχνικό κείμενο, αδίδακτο. 
 

Ειδικότερα: 
Α. Στη νεοελληνική γλώσσα οι μαθητές θα πρέπει: 
 

α) Να κατανοούν, 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. 

 

β) Να προσεγγίζουν τη δομή και τη γλώσσα των κειμένων και τα κειμενικά τους 
χαρακτηριστικά, καθώς και τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση των 
κειμένων με την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας 

 

γ) Να παράγουν κείμενα, με βάση κείμενα αναφοράς, με στόχο: 
• Τον μετασχηματισμό των γλωσσικών και νοηματικών δομών (σημασιών) των 
κειμένων. 

• Τη συνοπτική νοηματική απόδοση μέρους των κειμένων ή των απόψεων που 
διατυπώνονται για κάποιο ζήτημα. 

• Τη διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο(άρθρο 
ή ομιλία), σχετικά με συγκεκριμένα ερωτήματα / θέματα / απόψεις που τίθενται στα 
κείμενα αναφοράς. 
 

Τα κείμενα σχετίζονται νοηματικά με τις εξής θεματικές ενότητες: 
 Γλώσσα, γλωσσική ποικιλία, οπτική γωνία, δημιουργικότητα της γλώσσας 

 Γλωσσομάθεια 

 Αναλφαβητισμός 

 Διάλογος 

 Εφηβεία 

 Ενδυμασία και μόδα 

 

Β. Στη νεοελληνική λογοτεχνία οι μαθητές θα πρέπει: 
α) Να προσεγγίζουν τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου 
(όνομα, εξωτερική εμφάνιση, ενέργειες, σχέσεις με άλλα πρόσωπα, δικά τους 
λόγια και σκέψεις, λόγια και σκέψεις άλλων προσώπων για αυτούς και στάση 
του αφηγητή), με σκοπό να εντοπίζουν χαρακτηριστικά τους στοιχεία που 
φωτίζουν τη δράση τους.  
β) Να αναγνωρίζουν τους ποικίλους ποιητικούς υπαινιγμούς (στην περίπτωση 
ποιητικού κειμένου) μέσα από τον συνδυασμό συμβόλων, σχημάτων λόγου 
και κειμενικών δεικτών εν γένει, με σκοπό να εμπλουτίζουν την κατανόησή 
τους. 
γ) Να περιγράφουν τη συναισθηματική διάθεση του ποιητικού υποκειμένου 
στηριζόμενοι στα σύμβολα και τις γλωσσικές επιλογές (ρηματικά πρόσωπα, 
χρόνοι, εγκλίσεις των ρημάτων, στίξη). 
 

δ) Να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο στοιχεία του λόγου των προσώπων, 
γλωσσικές επιλογές και να αναγνωρίζουν το πώς αυτά παράγουν νόημα. 



 

ε) Να αξιοποιούν στις ερμηνευτικές τους απόπειρες κειμενικά στοιχεία και 
επιλογές μορφολογικού χαρακτήρα, με σκοπό να τεκμηριώνουν τις θέσεις και 
τις ανταποκρίσεις τους.  
 

Θεματικές ενότητες που εξετάζονται στην Α΄ τάξη είναι:  
 «Τα φύλα στη λογοτεχνία»,  
 «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση». 



ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΑΡΧΑΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Βιβλίο 2   κεφάλαιο  3   παράγραφος  50-56   ( σελ. 85-93 ) 

 

ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ 

Βιβλίο 3  κεφάλαιο 71-73   (σελ. 308-314 ) 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ :  Η προβλεπόμενη ύλη από το πρόγραμμα σπουδών . 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ :  α, β, γ κλίση ουσιαστικών 

  Κλίση βαρύτονου ρήματος  σε ενεργητική και μέση φωνή  

  σε όλους τους χρόνους. 

  Αόριστος   β΄ 

 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ : Προσωπικές  

        Δεικτικές  

       Αναφορικές  

 



ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΛΓΕΒΡΑ –ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ) 2022-2023 

 

ΑΛΓΕΒΡΑ 

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί  

2.1  Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους  

2.2  Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)  

2.3  Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού  

2.4  Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)  

Κεφ.3ο: Εξισώσεις  

3.1  Εξισώσεις 1ου Βαθμού  

3.2  ΗΕξίσωσηx
να  

3.3  Εξισώσεις 2ου Βαθμού  

Κεφ.4ο: Ανισώσεις  

4.1  Ανισώσεις 1ου Βαθμού  

4.2  Ανισώσεις 2ου Βαθμού  

Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων  

1. 6.1  Η Έννοια της Συνάρτησης  
2. 6.2  Γραφική Παράσταση Συνάρτησης  
3. 6.3  Η Συνάρτηση f(x) = αx + β  

 

 

 

 

 



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Κεφ. 3ο: Τρίγωνα  

3.1  Είδη και στοιχεία τριγώνων  

3.2  1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)  

3.3  2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)  

3.4  3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)  

3.5  Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)  

3.6  Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των 
θεωρημάτων Ι και ΙΙ).  

3.7  Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος  

3.10  Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του 
θεωρήματος)  

3.11  Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του 
θεωρήματος)  

3.12  Tριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)  

3.13  Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)  

3.14  Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)  

3.15  Εφαπτόμενα τμήματα  

Κεφ. 4ο: Παράλληλες ευθείες  

4.1  Εισαγωγή  

4.2  Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του 
πορίσματος ΙΙ και των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV)  

4.4  Γωνίες με πλευρές παράλληλες  

4.5  Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου  

4.6  Άθροισμα γωνιών τριγώνου  

      4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της απόδειξης του πορίσματος)  



 

 

Κεφ. 5ο: Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια  

5.1  Εισαγωγή  

5.2  Παραλληλόγραμμα  

5.3  Ορθογώνιο  

5.4  Ρόμβος  

5.5  Τετράγωνο  

5.6  Εφαρμογές στα τρίγωνα  

5.7  Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)  

5.8  Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς το Λήμμα, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος και  
χωρίς το πόρισμα)  

5.9  Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου  

5.10  Τραπέζιο (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος Ι και του πορίσματος)  

5.11  Ισοσκελές τραπέζιο  

 

 

 

 



ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

Φυσική Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου, της συγγραφικής ομάδας: Ι. Α. 
Βλάχου, Ι. Γ. Γραμματικάκη, Β. Α. Καραπαναγιώτη, Π. Β. Κόκκοτα, Π. ΕΜ. 
Περιστερόπουλου, Γ. Β. Τιμοθέου, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 

1.1.1 Ύλη και κίνηση  
1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου  
1.1.3 Οι έννοιες της χρονικής στιγμής, του συμβάντος και της χρονικής διάρκειας  
1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα 

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 

1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας 

1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας 

1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 

1.1.9 Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην 

ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 

 

 

1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1.2.1 Η έννοια της δύναμης 

1.2.2 Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων 

1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα 

1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής 

1.2.5 Η έννοια του Βάρους 

1.2.6 Η έννοια της μάζας 

1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων 

 

 

1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης 

1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και απόσταση 

1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο 

1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες 

1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων 

1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων 

1.3.7 Ο νόμος της τριβής 

1.3.9 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική και σε αλγεβρική μορφή 
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