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� Α΄Τάξη Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. 
 

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 

I. ∆ιδακτέα ύλη 
 Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων  Α΄ Γενικού  Λυκείου» (εκδόσεις 

Ο.Ε.∆.Β. 2011). 

Εισαγωγικό κεφάλαιο  
E.2. Σύνολα  

Κεφ.1ο:  Πιθανότητες 
1.1 ∆ειγµατικός Χώρος-Ενδεχόµενα 
1.2 Έννοια της Πιθανότητας (εκτός της υποπαραγράφου «Αξιωµατικός Ορισµός 

Πιθανότητας») 

Κεφ.2ο:  Οι Πραγµατικοί Αριθµοί 
2.1       Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους  
2.2       ∆ιάταξη Πραγµατικών Αριθµών  
2.3       Απόλυτη Τιµή Πραγµατικού Αριθµού  
2.4       Ρίζες Πραγµατικών Αριθµών  

Κεφ.3ο:  Εξισώσεις 
3.1       Εξισώσεις 1ου Βαθµού 
3.2       Η Εξίσωση νx α=    
3.3       Εξισώσεις 2ου Βαθµού 

Κεφ.4ο:  Ανισώσεις  
4.1      Ανισώσεις 1ου Βαθµού 
4.2      Ανισώσεις 2ου Βαθµού 

Κεφ.5ο:  Πρόοδοι 
5.1 Ακολουθίες 
5.2 Αριθµητική πρόοδος  
5.3 Γεωµετρική πρόοδος 

Κεφ.6ο:  Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων 
6.1       Η Έννοια της Συνάρτησης  
6.2   Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (εκτός της υποπαραγράφου «Απόσταση  

σηµείων»)  
6.3   Η Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος µεταβολής) 

Κεφ.7ο:  Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων 
7.1       Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2 
7.3       Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2+βx+γ 
 

II. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
 
 Εισαγωγικό  Κεφάλαιο                                               (Να διατεθούν 2 δ.ω.) 
Ε.1 Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στους συνδέσµους «ή» και «και». 
Ε.2 Οι µαθητές αντιµετωπίζουν για πρώτη φορά την έννοια του συνόλου , των 

σχέσεων και των πράξεων µεταξύ συνόλων. Να δοθεί έµφαση στη µετάβαση από 
τη µία µορφή αναπαράστασης στην άλλη. 

 
Κεφάλαιο 1ο :Πιθανότητες                                           (Να διατεθούν 6 δ.ω.) 



 Η Θεωρία των Πιθανοτήτων προσφέρει  ένα µέτρο βεβαιότητας, µε την οποία 
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί ή να µην πραγµατοποιηθεί ένα ενδεχόµενο.  

 §1.1 Εξηγούνται οι έννοιες του πειράµατος τύχης, του δειγµατικού χώρου 
και του ενδεχοµένου.  Οι µαθητές πρέπει να εξοικειωθούν µε τις πράξεις µεταξύ 
των συνόλων, τις οποίες και να ερµηνεύουν ως αντίστοιχες πράξεις µε 
ενδεχόµενα. 

Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουν την αντιστοιχία ανάµεσα στις διάφορες 
σχέσεις των ενδεχοµένων που είναι διατυπωµένες στην οµιλούµενη γλώσσα και 
στη διατύπωση των ίδιων σχέσεων στη γλώσσα των συνόλων. Για το ξεπέρασµα 
των δυσκολιών οι διδάσκοντες προτείνεται να κάνουν  εποπτική παρουσίαση 
χρησιµοποιώντας τα δεντροδιαγράµµατα, τους πίνακες διπλής εισόδου, τα 
διαγράµµατα Venn κτλ., ώστε να οδηγούν τους µαθητές στο να οργανώνουν τη 
σκέψη τους µε συστηµατικό και παραστατικό τρόπο.  

§1.2 Εισάγεται η έννοια της πιθανότητας-η οποία είναι και η βασικότερη  του 
κεφαλαίου- και διαµορφώνεται µε βάση την έννοια της σχετικής συχνότητας. Η 
παράγραφος αυτή ολοκληρώνεται µε τους κανόνες λογισµού των πιθανοτήτων, οι 
οποίοι αποδεικνύονται για δειγµατικούς χώρους µε ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα. 
Είναι σκόπιµο να δοθεί έµφαση στην εποπτική ερµηνεία των κανόνων αυτών. 

Προτείνεται να µη λυθούν οι ασκήσεις 2 έως 6 από τη Β΄ οµάδα. 
 
Κεφάλαιο 2ο :Οι Πραγµατικοί αριθµοί                  (Να διατεθούν    14  δ.ω.) 
§2.1, §2.2 Οι µαθητές επαναλαµβάνουν και εµβαθύνουν τις πράξεις και 

ιδιότητές  τους καθώς και τη διάταξη των πραγµατικών αριθµών. Να µη διδαχθεί 
η απόδειξη της ιδιότητας 4 της παραγράφου §2.2.      
       §2.3  Να δοθεί έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία  της απόλυτης τιµής ενός 
αριθµού καθώς και της απόλυτης τιµής της διαφοράς δυο αριθµών. Προτείνεται η 
διαπραγµάτευση απλών ασκήσεων.  

§2.4  Οι µαθητές από το Γυµνάσιο γνωρίζουν την τετραγωνική ρίζα 
πραγµατικού αριθµού και τις ιδιότητες τους. Σ΄αυτή τη παράγραφο γίνεται 
επέκταση στη ν-οστή ρίζα. Να επισηµανθεί η διατήρηση των ιδιοτήτων των 
δυνάµεων µε ακέραιο εκθέτη και στην  περίπτωση του ρητού εκθέτη. . Να µη 
διδαχθεί η απόδειξη των ιδιοτήτων 3,4 της παραγράφου §2.4.      
Προτείνεται η διαπραγµάτευση απλών  ασκήσεων.  
  

Κεφάλαιο 3ο :Εξισώσεις                                          (Να διατεθούν    7  δ.ω.)  
       §3.1  Οι µαθητές  έχουν διαπραγµατευτεί την επίλυση των εξισώσεων της 
µορφής αx+β=0.΄Ετσι, δυσκολεύονται να διαχωρίσουν την παράµετρο από τη 
µεταβλητή καθώς και το ρόλο του καθενός. Να δοθεί προτεραιότητα του ρόλου 
αυτού. Να ζητηθεί για επίλυση απλή µορφή  παραµετρικών εξισώσεων.  
       §3.2  Να ζητηθούν απλές εξισώσεις της µορφής  xν =α. 
        §3.3 Οι µαθητές γνωρίζουν από την προηγούµενη τάξη επίλυση 2ου βαθµού 
εξισώσεων. Να επισηµανθεί η σχέση του πρόσηµου της διακρίνουσας και του 
πλήθους των  ριζών της δευτεροβάθµιας εξίσωσης. 
Επιπλέον οι µαθητές να µπορούν να χρησιµοποιούν αλλά και να αποδεικνύουν 
τους τύπους του Vieta. Τέλος να µπορούν να επιλύουν απλές εξισώσεις που 
ανάγονται σε εξισώσεις 2ου βαθµού. 
 

Κεφάλαιο 4ο :Ανισώσεις                                          (Να διατεθούν    6  δ.ω.)  
§4.1 Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευτεί ανισώσεις 1ου βαθµού. Συστήνεται η 

απεικόνιση της λύσης  να δίνεται εκτός από τη χρήση αριθµογραµµής και σε 
µορφή διαστήµατος. Προτείνεται να  γίνουν κάποιες από τις ασκήσεις 1 έως 8 της 
Α΄ οµάδας. 



§4.2  Οι µαθητές διαπραγµατεύονται πρώτη φορά ανισώσεις 2ου βαθµού. Να 
δοθεί έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία του πρόσηµου. Επίσης παρατηρείται 
συχνά, οι µαθητές  να συγχέουν το πρόσηµο της διακρίνουσας µε το πρόσηµο 
του τριωνύµου. 

§4.2  Προτείνεται να µη λυθούν  οι ασκήσεις της Β΄Οµάδας. 
 
Κεφάλαιο 5ο :Πρόοδοι                                               (Να διατεθούν   7  δ.ω.) 
§5.1 - §5.3 Οι µαθητές να µπορούν να διακρίνουν, µε βάση τον ορισµό, αν µια 

ακολουθία είναι αριθµητική ή  γεωµετρική  πρόοδος. Να βρίσκουν το ν-οστό όρο 
όταν δίνονται επαρκή στοιχεία. Να καταλάβουν τις έννοιες αριθµητικός µέσος –
γεωµετρικός µέσος και να επιλύουν σχετικές ασκήσεις.  
Να µη διδαχθούν οι αποδείξεις  για το Sν και της Αριθµητικής και της Γεωµετρικής 
προόδου. 
Προτείνεται  να  µη  λυθούν   ασκήσεις  από τη   Β΄ Οµάδα. 
 

Κεφάλαιο 6ο :Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων  (Να διατεθούν 3  δ.ω.) 
      §6.1  Να διαπραγµατευτούν οι µαθητές µε την έννοια της συνάρτησης και να 
εµπλακούν στη διαδικασία εύρεσης πεδίου ορισµού απλών συναρτήσεων. 
      §6.2 Να µπορούν οι µαθητές να επαληθεύουν τον τύπο απόστασης δύο 
σηµείων. Να δοθεί έµφαση στις ασκήσεις 4,5,7,8,9 και 10.  
      §6.3 Θα ήταν σκόπιµο να γίνουν πολλά παραδείγµατα κατασκευής γραφικής 
παράστασης µε διάφορες τιµές του  α και β, αν είναι δυνατόν και σε συνδυασµό 
µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Προτείνεται να λυθούν οι ασκήσεις 1 έως 4 από την Α΄ Οµάδα. 
      §6.5 Να δοθούν οι ορισµοί: µονοτονία και ακρότατα συνάρτησης, µόνο 
εποπτικά και προτείνεται να µη λυθούν ασκήσεις µε αλγεβρική επίλυση.  
 

Κεφάλαιο 7ο :Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων           (Να διατεθούν 4 δ.ω.) 
      §7.1  Οι µαθητές έχουν µελετήσει τη συνάρτηση ψ=αx2 στο γυµνάσιο.Να 
δώσετε έµφαση στη µονοτονία και τα ακρότατα αυτής. Προτείνεται να γίνουν µόνο 
η 2  και 3 άσκηση από την  Α΄ Οµάδα. 
      §7.3  Οι µαθητές έχουν µελετήσει τη συνάρτηση ψ=αx2+βx+γ στο γυµνάσιο. 
Να δώσετε έµφαση στη µονοτονία και τα ακρότατα αυτής. Προτείνεται να γίνουν 
µόνο η 2  και 3 άσκηση από την  Α΄ Οµάδα. 
 Θα ήταν σκόπιµο να γίνουν πολλά παραδείγµατα κατασκευής γραφικής 
παράστασης µε διάφορες τιµές του  α και β, αν είναι δυνατόν και σε συνδυασµό 
µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
      



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 

Ι. ∆ιδακτέα ύλη 
 
        Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία   Α΄ και  Β΄ Ενιαίου Λυκείου » των 
Αργυρόπουλου Η., Βλάµου Π., Κατσούλη Γ.,Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.(εκδόσεις 
Ο.Ε.∆.Β.   2011) 

Κεφ. 1ο:   Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία 
1.1. Το αντικείµενο της Ευκλείδειας Γεωµετρίας 
1.2. Ιστορική αναδροµή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωµετρίας 
 
 
Κεφ. 2ο :   Τα βασικά γεωµετρικά σχήµατα  

2.1 Σηµεία, γραµµές και επιφάνειες  
2.2 Το επίπεδο 
2.3 Η ευθεία  
2.4 Η ηµιευθεία  
2.5 Το ευθύγραµµο τµήµα  
2.6 Μετατοπίσεις στο επίπεδο 
2.7 Σύγκριση ευθύγραµµων τµηµάτων   
2.8 Πράξεις µεταξύ ευθύγραµµων τµηµάτων 
2.9 Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος 
2.10 Σηµεία συµµετρικά ως προς το κέντρο 
2.11 Ηµιεπίπεδα 
2.12 Η γωνία 
2.13 Σύγκριση γωνιών 
2.14 Ευθεία κάθετη από σηµείο σε ευθεία  
2.15 Πράξεις µεταξύ γωνιών 
2.16 Είδη και απλές σχέσεις γωνιών 
2.17 Έννοια και στοιχεία του κύκλου 
2.18 Επίκεντρη γωνία – Σχέση επίκεντρης γωνίας και τόξου 
2.19 Μέτρο τόξου και γωνίας 
2.20 Τεθλασµένη γραµµή- Πολύγωνο-στοιχεία πολυγώνων  

 

Κεφ. 3ο:    Τρίγωνα 
3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων 
3.2. 1o Κριτήριο ισότητας τριγώνων 
3.3. 2o Κριτήριο ισότητας τριγώνων 
3.4. 3o Κριτήριο ισότητας τριγώνων 
3.5. Ύπαρξη και µοναδικότητα καθέτου  
3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων  
3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος – ∆ιχοτόµος 
3.8. Κεντρική συµµετρία 
3.9. Αξονική συµµετρία 
3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας  
3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών 
3.12. Τριγωνική ανισότητα απόδειξη του θεωρήµατος και την εφαρµογή 4) 
3.13. Κάθετες και πλάγιες (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος II ) 
3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 



3.15. Εφαπτόµενα τµήµατα 
3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων 

 

Κεφ. 4o:    Παράλληλες ευθείες 
4.1. Εισαγωγή 
4.2. Τέµνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτηµα (χωρίς την απόδειξη της 

πρότασης iv) 
4.3. Κατασκευή παράλληλης ευθείας 
4.4. Γωνίες µε πλευρές παράλληλες 
4.5. Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου (χωρίς την εφαρµογή) 
4.6. Άθροισµα γωνιών τριγώνου 
4.7. Γωνίες µε πλευρές κάθετες 
4.8. Άθροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου 

Κεφ. 5o:    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(χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου  
5.10. Τραπέζιο 
5.11. Ισοσκελές τραπέζιο 
5.12. Αξιοσηµείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου 

Κεφ. 6o:    Εγγεγραµµένα σχήµατα 
6.1. Εισαγωγικά – Ορισµοί 
6.2. Σχέση εγγεγραµµένης και αντίστοιχης επίκεντρης (χωρίς την περίπτωση ii 

στην απόδειξη του θεωρήµατος) 
6.3. Γωνία χορδής και εφαπτοµένης (χωρίς την εφαρµογή 1, σελ. 125) 
 

ΙΙ. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
  

Κεφ.1ο : Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία.    (Να διατεθεί 1  δ.ω.) 

.  
  Οι µαθητές εισάγονται στην έννοια του αξιωµατικού συστήµατος και στη 
διαφορά της Θεωρητικής από την Πρακτική Γεωµετρία. Προτείνεται  να διδαχθεί  
περιληπτικά. 
  

Κεφ.2ο :  Βασικά Γεωµετρικά σχήµατα.      (Να διατεθούν    2  δ.ω.) 
 Προτείνεται  να δοθεί έµφαση µόνο στις παραγράφους  §2.15,  §2.16, 
§2.17 και 2.18 και τις αντίστοιχες ασκήσεις.        
 

Κεφ.3ο : Τρίγωνα.                                          (Να διατεθούν   15 δ.ω.) 
Οι µαθητές έχουν  διαπραγµατευτεί το µεγαλύτερο µέρος του 

περιεχοµένου των παραγράφων αυτών στο Γυµνάσιο. Να δοθεί έµφαση λοιπόν 
στο σχεδιασµό σχηµάτων µε βάση τις λεκτικές διατυπώσεις των γεωµετρικών 



προτάσεων και αντίστροφα, στη διατύπωση των γεωµετρικών συλλογισµών των 
µαθητών και στην ισότητα τριγώνων ως στρατηγική απόδειξης ισότητας 
ευθύγραµµων τµηµάτων  ή γωνιών.  
Οι παράγραφοι §3.5, §3.8 ,§3.9, §3.10, §3.11 ,§3.13, §3.14 ,§3.16 προτείνεται 
να διδαχθούν περιληπτικά.  
Να µη ζητηθούν οι αποδείξεις των παραγράφων: §3.2, §3.3, §3.4, §3.5, από 
§3.6 θεώρηµα 1 και 2,   §3.10, §3.11, §3.12,  §3.13 και  §3.14. 
Προτείνεται να µη ζητηθούν ασκήσεις από τα σύνθετα θέµατα. 
 

Κεφ.4ο :  Παράλληλες ευθείες.                        (Να διατεθούν  8  δ.ω.) 
Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευθεί την έννοια της παραλληλίας ευθειών σε 

προηγούµενες τάξεις.  
Προτείνεται να  µη ζητηθούν οι αποδείξεις  των θεωρηµάτων, παρά µόνο της 
§4.2, §4.6 και §4.8. Επίσης προτείνεται να µη ζητηθούν ασκήσεις από τα 
σύνθετα. 
 

Κεφ.5ο :  Παραλληλόγραµµα−Τραπέζια..    (Να διατεθούν  17  δ.ω.) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές διαπραγµατεύονται τα διάφορα είδη 

παραλληλογράµµων και τραπεζίων και µελετούν τις χαρακτηριστικές τους 
ιδιότητες. Να επισηµανθεί η διαφορά µεταξύ ιδιοτήτων και κριτηρίων των 
τετραπλεύρων και την εφαρµογή τους στις ασκήσεις. 
Να µη ζητηθούν οι αποδείξεις των θεωρηµάτων από τις παραγράφους §5.6 
τα θεωρήµατα ΙΙ και ΙΙΙ , §5.7, §5.8. 
Προτείνεται να µη ζητηθούν ασκήσεις από τα σύνθετα θέµατα. 
 

Κεφ.6ο :  Εγγεγραµµένα σχήµατα.                 (Να διατεθούν  5  δ.ω.) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές µελετούν τις ιδιότητες των τετραπλεύρων 

που είναι εγγεγραµµένα σε κύκλο και διερευνούν τις ικανές ιδιότητες που 
επιτρέπουν ένα τετράπλευρο να εγγραφεί σε κύκλο. 
Να µη ζητηθούν οι αποδείξεις των Θεωρηµάτων.  
Προτείνεται να µη ζητηθούν οι «αποδεικτικές ασκήσεις» και τα «σύνθετα θέµατα». 
 

� Α΄Τάξη  Εσπερινού  ΕΠΑ.Λ. 
 

Να ακολουθηθούν οι οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών τηςΑ΄Τάξης  
Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2011-2012, µε την επισήµανση ότι οι  
διδάσκοντες θα πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες τροποποιήσεις,. Σύµφωνα µε 
το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµατικών της Α΄Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και 
 ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης. 

 
                                                         Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

• Γραφείο Υφυπουργού 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
• ∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα B΄ 
• ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
• ΣΕΠΕ∆ 


