
Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α΄ Ηµερησίου 
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 
 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 32/2013 
του ∆.Σ.) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη διδακτέα ύλη των θετικών 
µαθηµάτων της Α΄ Ηµερησίου Γενικού Λυκείου. Συγκεκριµένα: 
 
Χηµεία Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ 
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2013. 
Στο βιβλίο για τον καθηγητή αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του 
µαθήµατος. 
Σύνολο προβλεποµένων διδακτικών ωρών: πενήντα τέσσερις (54). 
Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να διδαχθούν: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (5 ΩΡΕΣ) 
1.3. «∆οµικά σωµατίδια της ύλης – ∆οµή του ατόµου – Ατοµικός αριθµός – Μαζικός αριθµός – 
Ισότοπα» ΝΑΙ 
1.5. «Ταξινόµηση της ύλης – ∆ιαλύµατα – Περιεκτικότητες διαλυµάτων – ∆ιαλυτότητα» ΝΑΙ 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί  το Πείραµα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ∆ΕΣΜΟΙ (15 ΩΡΕΣ) 
2.1 «Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων» ΝΑΙ  
2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιµότητα του Περιοδικού Πίνακα» ΝΑΙ  
2.3 «Γενικά για το χηµικό δεσµό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χηµική συµπεριφορά του 
ατόµου. Είδη χηµικών δεσµών» ΝΑΙ.  
2.4 «Η γλώσσα της Χηµείας-Αριθµός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή στην ονοµατολογία 
των ενώσεων» ΝΑΙ 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί  το Πείραµα «Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων» 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ (8 ΩΡΕΣ) 
3.1 «Χηµικές αντιδράσεις» ΝΑΙ. 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ  (17 ΩΡΕΣ) 
4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς υπολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, σχετική µοριακή 
µάζα, mol , αριθµός Avogadro, γραµµοµοριακός όγκος» ΝΑΙ 
4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΝΑΙ 
4.3 «Συγκέντρωση διαλύµατος – αραίωση, ανάµειξη διαλυµάτων» ΝΑΙ 
4.4 «Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί» ΝΑΙ. Εκτός από τις υποενότητες: 
«1. Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή» (σελ. 125-126) ΟΧΙ  
«2. Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών» (σελ. 126-127) ΟΧΙ  
«3. Ασκήσεις µε διαδοχικές αντιδράσεις» (σελ. 127-129) ΟΧΙ 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – αραίωση 
διαλυµάτων». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (9 ΩΡΕΣ) 
6.1 «Εισαγωγή στην οργανική χηµεία» ΝΑΙ 
6.2 «Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές» ΝΑΙ 
6.3 «Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων» ΝΑΙ 
Προτείνεται να µην αποµνηµονευθεί το περιεχόµενο του Πίνακα 6.3 (σελ. 179) 
«Χαρακτηριστικά παραδείγµατα οµολόγων σειρών». 
Επίσης, προτείνεται να επισηµανθούν οι βασικοί κανόνες ονοµατολογίας των οργανικών 
ενώσεων, αλλά να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία πολύπλοκων ενώσεων.  
6.4 «Ισοµέρεια» ΝΑΙ 
 


