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Α.Π..  ΛΤΚΕΙΟΤ 
 

Α' ΛΤΚΕΙΟΤ 
 

Αϋ ΜΕΡΟ  (Άλγεβρα) 

(3 ϊρεσ/εβδομάδα) (66 ϊρεσ) 

 
ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  (3 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

Ε1 Σο Λεξιλόγιο τθσ Λογικισ  

E2 H Απόδειξθ ςτα Μακθματικά  

Ε3 φνολα   Η ζννοια του ςυνόλου  

  Πράξεισ με ςφνολα. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: Οι Πραγματικοί Αρικμοί (14 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Διάταξθ Πραγματικϊν Αρικμϊν  

1.2   Απόλυτθ Σιμι Πραγματικοφ Αρικμοφ – 
Απόςταςθ δφο αρικμϊν 

 

1.3   Ρίηεσ Πραγματικϊν Αρικμϊν - Η εξίςωςθ 
vx α  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Εξιςϊςεισ - Ανιςϊςεισ (12 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Εξιςϊςεισ 2ου Βακμοφ  

2.2  Ανιςϊςεισ 2ου Βακμοφ   

2.3  Πρόςθμο γινομζνου – Πρόςθμο πθλίκου  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Πρόοδοι (10 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Αρικμθτικι Πρόοδοσ.  

3.2  Γεωμετρικι Πρόοδοσ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Βαςικζσ Ζννοιεσ των υναρτιςεων (8 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Η Ζννοια τθσ υνάρτθςθσ   

4.2  Γραφικι Παράςταςθ υνάρτθςθσ  Γραφικι επίλυςθ εξιςϊςεων και 
ανιςϊςεων 

4.3  Η υνάρτθςθ  f x αx β   Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 



 

[16] 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Μελζτθ Βαςικϊν υναρτιςεων (7 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

5.1  Μονοτονία – Ακρότατα – υμμετρίεσ 
υνάρτθςθσ  

Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ  

5.2  Μελζτθ τθσ υνάρτθςθσ :   2
f x αx   

5.3  Μελζτθ τθσ υνάρτθςθσ:  
α

f x
x

  
Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

5.4  Κατακόρυφθ – Οριηόντια Μετατόπιςθ 
Καμπφλθσ 

Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

5.5  Μελζτθ τθσ υνάρτθςθσ: 

  2
f x αx βx γ    

Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Πικανότθτεσ (12 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

6.1  Πείραμα τφχθσ - Δειγματικόσ χϊροσ – 
Ενδεχόμενα. 

 

6.2  Η ζννοια τθσ πικανότθτασ ενδεχομζνου 
(ςτατιςτικόσ και κλαςικόσ οριςμόσ) 

 

6.3  Κανόνεσ λογιςμοφ των πικανοτιτων  
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Βϋ ΜΕΡΟ  (Γεωμετρία) 

(2 ϊρεσ/εβδομάδα) (44 – 47 ϊρεσ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Σα Παραλλθλόγραμμα (12-13 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1 Οριςμόσ - Ιδιότθτεσ Παραλλθλογράμμων- 
Κριτιρια για Παραλλθλόγραμμα 

 

1.2 Είδθ Παραλλθλογράμμων  

1.3 Σραπζηια  

1.4 Εφαρμογζσ Παραλλθλογράμμων   Σμιματα ευκείασ μεταξφ 
παράλλθλων ευκειϊν 

 Ευκφγραμμο τμιμα που ςυνδζει τα 
μζςα πλευρϊν τριγϊνου 

 Διάμεςοσ προσ τθν υποτείνουςα 
ορκογωνίου τριγϊνου 

 Διαίρεςθ τμιματοσ ςε ίςα τμιματα 

 Βαρφκεντρο τριγϊνου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : χετικζσ Θζςεισ Ευκείασ και Κφκλου - Δυο Κφκλων (4-5  ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1 χετικζσ Θζςεισ Ευκείασ και κφκλου  

2.2 χετικζσ Θζςεισ δυο κφκλων  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :  Εγγεγραμμζνα χιματα  (8 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1 Εγγεγραμμζνεσ Γωνίεσ   

3.2 Εγγεγραμμζνα Σετράπλευρα  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :  Γεωμετρικοί Σόποι- Καταςκευζσ (8 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Η Ζννοια του Γεωμετρικοφ Σόπου   Επαναλιψεισ- υμπλθρϊςεισ 

4.2  Βαςικοί γεωμετρικοί Σόποι  

4.3  Η Αναλυτικι και υνκετικι Μζκοδοσ - 
Καταςκευζσ  

 Εφαπτομζνθ κφκλου από ςθμείο 

 Κοινι εφαπτομζνθ δυο κφκλων 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :  Αναλογίεσ- Ομοιότθτα (12-13  ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

5.1 Ανάλογα Ευκφγραμμα Σμιματα- Θεϊρθμα 
του Θαλι 

 

5.2 Θεϊρθμα των Διχοτόμων Σριγϊνου  

5.3 Όμοια Ευκφγραμμα χιματα- Κριτιρια 
ομοιότθτασ τριγϊνων 
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B' ΛΤΚΕΙΟΤ   (Αϋ Κατεφκυνςθ) 
 

Αϋ ΜΕΡΟ  (Άλγεβρα – Αναλυτικι Γεωμετρία –  Ανάλυςθ – 

τατιςτικι) 

(3,5 ϊρεσ/εβδομάδα) (75-80 ϊρεσ ετθςίωσ) 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:    Σριγωνομετρία (16-17 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Σριγωνομετρικόσ κφκλοσ - Σριγωνομετρικοί 
αρικμοί γωνίασ 

 

1.2  Βαςικζσ τριγωνομετρικζσ ταυτότθτεσ  

1.3  Αναγωγι ςτο 1ο τεταρτθμόριο  

1.4  Σριγωνομετρικζσ ςυναρτιςεισ  Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

1.5  Βαςικζσ τριγωνομετρικζσ εξιςϊςεισ  

1.6  Σριγωνομετρικοί αρικμοί ακροίςματοσ 
γωνιϊν 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Πολυϊνυμα – Πολυωνυμικζσ εξιςϊςεισ (12-13 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Πολυϊνυμα μιασ μεταβλθτισ   Η ζννοια του πολυωνφμου 

  Κςα πολυϊνυμα  

 Βακμόσ πολυωνφμου – 

 Αρικμθτικι τιμι πολυωνφμου 

 Πράξεισ με πολυϊνυμα 

2.2  Ευκλείδεια διαίρεςθ πολυωνφμων   Αλγορικμικι διαίρεςθ πολυωνφμων  

 Διαίρεςθ πολυωνφμου με το (x-ρ) 

 χιμα Horner 

2.3  Πολυωνυμικζσ εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ - 
Εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ που ανάγονται ςε 
πολυωνυμικζσ 

 Αλγεβρικι και γραφικι επίλυςθ 
αυτϊν  
(Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 

 Ρθτζσ – Άρρθτεσ εξιςϊςεισ και 
ανιςϊςεισ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : Διανφςματα και ευκεία ςτο επίπεδο (18-19 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Η ζννοια του διανφςματοσ   

3.2  Πράξεισ με διανφςματα  Πρόςκεςθ και αφαίρεςθ 
διανυςμάτων  

 Πολλαπλαςιαςμόσ αρικμοφ με 
διάνυςμα 

 Γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ 
διανυςμάτων 
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3.3  φςτθμα ςυντεταγμζνων ςτο επίπεδο  υντεταγμζνεσ διανφςματοσ  

 Μζτρο διανφςματοσ – Απόςταςθ δφο 
ςθμείων  

 υντελεςτισ διεφκυνςθσ 
διανφςματοσ - υνκικθ παραλλθλίασ 
διανυςμάτων 

3.4  Αναλυτικι εξίςωςθ ευκείασ  υνκικθ παραλλθλίασ ευκειϊν  

3.5  χετικζσ κζςεισ δφο ευκειϊν   Επίλυςθ γραμμικοφ ςυςτιματοσ με 
τθ βοικεια των οριηουςϊν 
(Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:  Παράγωγοσ ςυνάρτθςθσ (20-21 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Η ζννοια του ορίου ςυνάρτθςθσ ςτο 
0

x   

- Ιδιότθτεσ των ορίων  

 Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του ορίου με 
το πρόβλθμα τθσ ςτιγμιαίασ 
ταχφτθτασ 

 Η προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του ορίου 
κα γίνει διαιςκθτικά  
(Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 

 Ιδιότθτεσ μόνο για τισ πράξεισ 

4.2  Παράγωγοσ ςυνάρτθςθσ ςε ςθμείο   Εφαπτομζνθ καμπφλθσ 
(Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 

 Ρυκμόσ μεταβολισ 

 Οριςμόσ τθσ παραγϊγου ςυνάρτθςθσ 
ςε ςθμείο 

4.3  Παράγωγοσ ςυνάρτθςθ – Παράγωγοσ 
βαςικϊν ςυναρτιςεων 

 

4.4  Κανόνεσ παραγϊγιςθσ   Προβλιματα ρυκμοφ μεταβολισ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: τατιςτικι – Πικανότθτεσ (9 -10 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

5.1  Βαςικζσ Ζννοιεσ τατιςτικισ  

5.2  Παρουςίαςθ τατιςτικϊν δεδομζνων  

5.3  Μζτρα κζςθσ   

5.4  Μζτρα Διαςποράσ  

 

  



 

[20] 
 
 

Βϋ ΜΕΡΟ  (Γεωμετρία) 

(2,5 ϊρεσ/εβδομάδα) (55-58 ϊρεσ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Μετρικζσ ςχζςεισ (7 -8 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Σο Πυκαγόρειο Θεϊρθμα και οι 
εφαρμογζσ του 

 

1.2  Ο Νόμοσ των ςυνθμιτόνων  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :Εμβαδά (6 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.7  Άλλοι τφποι εμβαδοφ τριγϊνου  

1.8  Εμβαδά και ομοιότθτα  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :  Μζτρθςθ κφκλου (12ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Κανονικά πολφγωνα  

3.2  Μικοσ κφκλου  

3.3  Εμβαδόν κφκλου  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :  Ευκείεσ και επίπεδα ςτο χϊρο (16 -17ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Η ζννοια του επιπζδου και ο 
κακοριςμόσ του 

 

4.2  χετικζσ κζςεισ ευκειϊν και επιπζδων 
ςτο χϊρο 

 

4.3  Η παραλλθλία και θ κακετότθτα ςτο 
Χϊρο 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :  τερεά χιματα (14-15 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

5.1  Πρίςματα – Παραλλθλεπίπεδα- Κφβοι 
και μζτρθςθ αυτϊν 

 

5.2  Πυραμίδεσ και μζτρθςθ αυτϊν  

5.3  τερεά εκ περιςτροφισ και μζτρθςθ 
αυτϊν 

 

5.4   φαίρα και μζτρθςθ αυτισ  
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Γϋ ΜΕΡΟ  (Μακθματικά Επιλογισ) 

(2 ϊρεσ/εβδομάδα) (42 - 45 ϊρεσ ετθςίωσ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Διαιρετότθτα  - ΜΚΔ – ΕΚΠ  (14-15 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Ευκλείδεια διαίρεςθ  

1.2  Διαιρετότθτα  Κριτιρια διαιρετότθτασ 

1.3  ΜΚΔ και ΕΚΠ   Ακζραιεσ λφςεισ τθσ εξίςωςθσ
αx βy d  , όπου ( , )d α β  

1.4  Πρϊτοι αρικμοί – Ανάλυςθ αρικμοφ ςε 
γινόμενο πρϊτων παραγόντων 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Διανφςματα και ευκεία ςτο επίπεδο (υμπλθρϊςεισ – Επεκτάςεισ)  

(13 -14ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Εςωτερικό γινόμενο διανυςμάτων  Γωνία διανυςμάτων 

 υντελεςτισ διεφκυνςθσ διανφςματοσ 

 υνκικθ κακετότθτασ διανυςμάτων 

 Προβολι διανφςματοσ ςε άξονα 

 Εφαρμογζσ του εςωτερικοφ 
γινομζνου, όπωσ είναι πχ.  
 το ζργο δφναμθσ  
 τα κεωριματα διαμζςων  
 θ δφναμθ ςθμείου ωσ προσ κφκλο 

κ.α. 

2.2  Διανυςματικι εξίςωςθ ευκείασ 
 

 Διανυςματικι εξίςωςθ ευκείασ 

 υνκικθ παραλλθλίασ ευκειϊν  

 υνκικθ κακετότθτασ ευκειϊν 

2.3  Απόςταςθ ςθμείου από ευκεία   Σο εμβαδόν τριγϊνου κα υπολογίηεται 
χωρίσ τφπο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :  Ακολουκίεσ  (15-16 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Η ζννοια τθσ ακολουκίασ   Να αναφερκοφν παραδείγματα 
ακολουκιϊν των οποίων δίνεται ο 
τφποσ και ακολουκιϊν που ορίηονται 
αναδρομικά 

2.2  Όριο ακολουκίασ (Πεπεραςμζνο και μθ 
πεπεραςμζνο) 

 Διαιςκθτικι και γραφικι προςζγγιςθ 
τθσ ζννοιασ του ορίου ακολουκίασ – 
Οριςμόσ του ορίου ακολουκίασ 

 Όριο των ακολουκιϊν 
ρ

ν
α ν  και 

1
ν ρ

α
ν

 , όπου ρ κετικόσ ρθτόσ  
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2.3  Όριο και πράξεισ  Πχ.  2
lim 2 3 1ν ν   

2

2
lim

2 3 1

3 2

ν ν

ν ν

 

 
,  lim 1ν ν  κτλ 

 

2.4  Η Μακθματικι Επαγωγι   Απλζσ αςκιςεισ με τθ Μακθματικι 
Επαγωγι 

 Η ανιςότθτα του Bernoulli 

2.5  Μονότονεσ και φραγμζνεσ ακολουκίεσ   Οριςμόσ – Υπαρξθ του ορίου 
μονότονθσ και φραγμζνθσ ακολουκίασ 

 Απόδειξθ τθσ μονοτονίασ και του 
φραγμζνου απλϊν ακολουκιϊν με τθ 
μζκοδο τθσ Μακθματικισ Επαγωγισ 

2.6  Όριο και διάταξθ  Τπολογιςμόσ του ορίου τθσ 

ακολουκίασ *
,

ν

ν
α α ν   , με 

0,1α    

 Απλζσ εφαρμογζσ και αςκιςεισ πχ. 

lim
2 3 5

3 2 1

ν ν

ν

 

 
 κτλ. 

2.7  Αρικμθτικζσ – Γεωμετρικζσ – Μεικτζσ 
Πρόοδοι  
(Επαναλιψεισ – υμπλθρϊςεισ) 

 Σο πρόβλθμα του ανατοκιςμοφ κ.α. 

 Χριςθ των μακθματικϊν μοντζλων 
για  τθν αναπαράςταςθ και 
κατανόθςθ ποςοτικϊν ςχζςεων  

(π.χ.  προβλιματα που ανάγονται 

ςτθν εφρεςθ του νιοςτοφ όρου και του 

ορίου μια σ ακολουκίασ ( )
ν

α  τθσ 

μορφισ:  

    
*

1
,

ν ν
α λ α β για κάθε ν


    ,  

με 
0

α α   και ,λ β )  
(Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ)  

 Σο άκροιςμα των άπειρων όρων 
γεωμετρικισ προόδου - Δεκαδικοί 
περιοδικοί αρικμοί  

 Fractals  (Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ)  
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Γ' ΛΤΚΕΙΟΤ  (Αϋ Κατεφκυνςθ) 

 
Αϋ ΜΕΡΟ  (Ανάλυςθ) 

(4 ϊρεσ/εβδομάδα) (83 - 87 ϊρεσ ετθςίωσ) 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:   : Όριο – υνζχεια - Παράγωγοσ ςυνάρτθςθσ (υμπλθρϊςεισ – Επεκτάςεισ) 

(15  - 16 ϊρεσ)  

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  υνζχεια ςυνάρτθςθσ   Οριςμόσ τθσ ςυνζχειασ ςυνάρτθςθσ 

 Πράξεισ με ςυνεχείσ ςυναρτιςεισ 

 Παράγωγοσ και ςυνζχεια 

1.2  Όριο και διάταξθ - Κριτιριο 
παρεμβολισ - Σριγωνομετρικά όρια – 
Παράγωγοσ τριγωνομετρικϊν 
ςυναρτιςεων 

 

1.3  Όριο ςφνκετθσ ςυνάρτθςθσ – 
Παράγωγοσ ςφνκετθσ ςυνάρτθςθσ  

 

1.4  Μθ πεπεραςμζνο όριο ςυνάρτθςθσ ςε 

ςθμείο 
0

x    
 Κατακόρυφεσ αςφμπτωτεσ  

 Κατακόρυφθ εφαπτομζνθ 
(Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 

1.5  Όριο (πεπεραςμζνο και μθ 
πεπεραςμζνο) ςυνάρτθςθσ ςτο    

 Πλάγιεσ και οριηόντιεσ αςφμπτωτεσ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Εκκετικι και Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ (17 - 18 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Δυνάμεισ με άρρθτο εκκζτθ Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

2.2  Η Εκκετικι ςυνάρτθςθ – Ο αρικμόσ e – 

Παράγωγοσ τθσ ςυνάρτθςθσ x
y e  

Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

2.3  Ο νόμοσ τθσ εκκετικισ μεταβολισ Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

2.4  Λογάρικμοι  

2.5  Η Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ – 
Παράγωγοσ τθσ λογαρικμικισ 
ςυνάρτθςθσ lny x , τθσ εκκετικισ 

ςυνάρτθςθσ x
y α , με α 0  και τθσ 

ςυνάρτθςθσ α
y x , με α   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : Μελζτθ ςυνάρτθςθσ (27 - 28 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  υνεχείσ ςυναρτιςεισ ςε διάςτθμα   Βαςικά κεωριματα 

3.2  Σο Θεϊρθμα τθσ Μζςθσ Σιμισ του 
Διαφορικοφ Λογιςμοφ και οι ςυνζπειζσ 
του  

 τακερζσ ςυναρτιςεισ - Η διαφορικι 
εξίςωςθ f '( x ) k f ( x )   - Προβλιματα 

εκκετικισ μεταβολισ 

 Μονότονεσ ςυναρτιςεισ  

 Σοπικά ακρότατα ςυνάρτθςθσ 

  (Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 

3.3  Κυρτζσ και κοίλεσ ςυναρτιςεισ – θμεία 
καμπισ ςυνάρτθςθσ 

 

3.4  Κανόνασ De L’ Hospital  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:  Οριςμζνο ολοκλιρωμα (24 - 25 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ   ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Οριςμζνο ολοκλιρωμα   Εμβαδόν επίπεδου χωρίου 

 Η ζννοια του οριςμζνου 
ολοκλθρϊματοσ και οι ιδιότθτζσ του  
(Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 

4.2  Σο Θεμελιϊδεσ Θεϊρθμα τθσ Ανάλυςθσ   Παράγουςα ςυνάρτθςθσ  

 Η ςυνάρτθςθ ( ) ( )
x

α
F x f t dt   

 Σο Θεμελιϊδεσ Θεϊρθμα τθσ Ανάλυςθσ 
(Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 

4.3  Μζκοδοι ολοκλιρωςθσ  

4.4  Σο Θεϊρθμα Μζςθσ Σιμισ 
Ολοκλθρωτικοφ Λογιςμοφ 

 

4.5  Εμβαδόν επιπζδου χωρίου (Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 

4.6  Όγκοσ ςτερεοφ εκ περιςτροφισ  (Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ) 
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Βϋ ΜΕΡΟ  (Αναλυτικι Γεωμετρία – Άλγεβρα – Πικανότθτεσ) 

(3 ϊρεσ/εβδομάδα)  (65 -70 ϊρεσ ετθςίωσ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Κωνικζσ τομζσ (26 -27 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Ο κφκλοσ  

1.2  Η παραβολι Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

1.3  Η ζλλειψθ Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

1.4  Η υπερβολι Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

1.5  χετικζσ κζςεισ ευκείασ και κωνικισ Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :Μιγαδικοί αρικμοί (7 -8 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Η ζννοια του μιγαδικοφ αρικμοφ  

2.2  Πράξεισ με μιγαδικοφσ αρικμοφσ  

2.3  Επίλυςθ εξίςωςθσ βϋ βακμοφ με 
πραγματικοφσ ςυντελεςτζσ  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:Πίνακεσ – Γραμμικά ςυςτιματα (11 -12 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Η ζννοια του πίνακα - Πράξεισ με 
πίνακεσ  

 Πρόςκεςθ πινάκων 

 Πολλαπλαςιαςμόσ αρικμοφ με πίνακα 

 Πολλαπλαςιαςμόσ πινάκων 

3.2  Η ζννοια του γραμμικοφ ςυςτιματοσ  

3.3  Ορίηουςεσ 2θσ και 3θσ τάξθσ - Επίλυςθ 
γραμμικοφ ςυςτιματοσ 2 2  και 3 3  
με τθ μζκοδο των οριηουςϊν (Cramer) 

 Να λυκοφν και τα ςυςτιματα 3 2  
και 2 3  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :  τατιςτικι (10-11 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Μζτρα Θζςθσ – Μζτρα Διαςποράσ  (Επαναλιψεισ , υμπλθρϊςεισ) 

4.2  Γραμμικι Παλινδρόμθςθ Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

4.3  Γραμμικι υςχζτιςθ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :  Πικανότθτεσ (11 -12 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

5.1 Η ζννοια τθσ πικανότθτασ  (Επαναλιψεισ – υμπλθρϊςεισ) 

5.2 υνδυαςτικι   Βαςικι αρχι απαρίκμθςθσ, 

 υνδυαςμοί 

5.3 Δεςμευμζνθ πικανότθτα – Ανεξάρτθτα 
ενδεχόμενα 

 

5.4 Κατανομι Bernoulli  

5.5 Κανονικι Κατανομι - Προςζγγιςθ τθσ 
κατανομισ Bernoulli με κανονικι 
κατανομι 

 

 

 



 

[27] 
 
 

Γϋ ΜΕΡΟ  (Μακθματικά Επιλογισ) 

(2 ϊρεσ/εβδομάδα)  (43 – 46  ϊρεσ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  Διανφςματα και Αναλυτικι Γεωμετρία του χϊρου (20 -21 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Καρτεςιανό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ςτο 

χϊρο 3 –Διανφςματα κζςθσ ςτο χϊρο 
3  

 

1.2  Εςωτερικό γινόμενο διανυςμάτων ςτο 

χϊρο 3  

 

1.3  Εξωτερικό γινόμενο διανυςμάτων ςτο 

χϊρο 3  

Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

1.4  Εξίςωςθ επιπζδου  

1.5  χετικι κζςθ δυο επιπζδων ςτο χϊρο – 
Απόςταςθ ςθμείου από επίπεδο 

 

1.6  Εξίςωςθ ευκείασ ςτο χϊρο  

1.7  χετικι κζςθ ευκείασ και επιπζδου ςτο 
χϊρο 

 

1.8  Εξίςωςθ ςφαίρασ – χετικζσ κζςεισ 
επιπζδου και ςφαίρασ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :Μιγαδικοί αρικμοί (Επαναλιψεισ – υμπλθρϊςεισ)  (13 -14 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Μζτρο και όριςμα μιγαδικοφ αρικμοφ – 
Σριγωνομετρικι μορφι μιγαδικοφ 
αρικμοφ 

 Μιγαδικοί αρικμοί και Γεωμετρικοί 
τόποι 

2.2  Σο κεϊρθμα De Moivre  

2.3  Η εξίςωςθ 
ν

z α  - Πολυωνυμικζσ 
εξιςϊςεισ με πραγματικοφσ ςυντελεςτζσ 
ςτο ςφνολο  

 

  



 

[28] 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:  Αόριςτο Ολοκλιρωμα - Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ (10 -12 ϊρεσ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Αρχικι ςυνάρτθςθ - Αόριςτο 
ολοκλιρωμα  

 Οριςμόσ  

 Μζκοδοι ολοκλιρωςθσ 

3.2  Διαφορικζσ εξιςϊςεισ με χωριηόμενεσ 

μεταβλθτζσ (Δθλαδι, εξιςϊςεισ τθσ 

μορφισ ( ) ' ( )α y y β x  ) 

 

3.3  Γραμμικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ αϋ τάξθσ 

(Δθλαδι, εξιςϊςεισ τθσ μορφισ 

' ( ) ( )y α x y β x  ) 

 Εφαρμογζσ των διαφορικϊν 
εξιςϊςεων ςτθ Φυςικι, ςτθν 
Οικονομία, ςτθ Βιολογία κτλ 

 

 




