
 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

………………………………………………………………………………………… 

ΧΗΜΕΙΑ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2015. Από το ανωτέρω 

διδακτικό βιβλίο θα διδαχθούν:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  

1.3. «∆οµικά σωµατίδια της ύλης – ∆οµή του ατόµου – Ατοµικός αριθµός – Μαζικός 

αριθµός – Ισότοπα»  

Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο υποατοµικών σωµατιδίων, να 

µην αποµνηµονευθούν οι στήλες «Μάζα/g» και «Φορτίο/C».  

1.5. «Ταξινόµηση της ύλης – ∆ιαλύµατα – Περιεκτικότητες διαλυµάτων – 
∆ιαλυτότητα»  

Παρατήρηση: Το σχήµα 1.13 Κατανοµή χηµικών στοιχείων στη γη και στον 

άνθρωπο, να µην αποµνηµονευθεί.  

Εργαστηριακή άσκηση:  

Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα 

διάλυσης».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ∆ΕΣΜΟΙ  
2.1 «Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων»  

Παρατήρηση: Ο Πίνακας 2.1 Κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, στα στοιχεία µε 

ατοµικό αριθµό Ζ=1-20 να διδαχθεί, αλλά να αποµνηµονευθεί µόνο η στήλη 

«στοιχείο».  



2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιµότητα του Περιοδικού 

Πίνακα»  
2.3 «Γενικά για το χηµικό δεσµό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χηµική 

συµπεριφορά του ατόµου. Είδη χηµικών δεσµών»  
2.4 «Η γλώσσα της Χηµείας-Αριθµός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή στην 

ονοµατολογία των ενώσεων»  

Παρατηρήσεις:  

α) Ο Πίνακας 2.3 «Ονοµατολογία των κυριότερων µονοατοµικών ιόντων» να 

διδαχθεί και να αποµνηµονευθεί.  

β) Από τον Πίνακα 2.4 «Ονοµατολογία των κυριότερων πολυατοµικών ιόντων» να 
αποµνηµονευθεί ολόκληρη η 1η στήλη. Από τη 2η και την 3η στήλη να 

αποµνηµονευθούν οι ονοµασίες και οι συµβολισµοί των πολυατοµικών ιόντων: 
κυάνιο, όξινο ανθρακικό και υπερµαγγανικό.  

γ) Από τον Πίνακα 2.5 «Συνήθεις τιµές Α.Ο. στοιχείων σε ενώσεις τους» να 
αποµνηµονευθούν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F και από το Η το 

(+1), από το Ο το (-2), από το Cl, Br, I το (-1).  

Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Πυροχηµική 

ανίχνευση µετάλλων»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙ∆ΙΑ  

3.5 «Χηµικές αντιδράσεις» (Πώς συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις, 

Χαρακτηριστικά χηµικών αντιδράσεων, Μερικά είδη χηµικών αντιδράσεων)  

Παρατηρήσεις:  
α) Η Σειρά δραστικότητας ορισµένων µετάλλων και αµετάλλων να διδαχθεί αλλά να 

µην αποµνηµονευθεί.  
β) Ο Πίνακας 3.1 Κυριότερα αέρια και ιζήµατα να διδαχθεί αλλά να µην 

αποµνηµονευθεί.  
γ) Από την υποενότητα «2. Εξουδετέρωση», να µην διδαχθούν οι αντιδράσεις:  

Όξινο οξείδιο + βάση, Βασικό οξείδιο + οξύ, Όξινο οξείδιο + βασικό οξείδιο  

Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Χηµικές αντιδράσεις 

και ποιοτική ανάλυση ιόντων».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ  

4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς υπολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, 

σχετική µοριακή µάζα , mol , αριθµός Avogadro, γραµµοµοριακός όγκος»  

Παρατήρηση: Στην υποενότητα Γραµµοµοριακός όγκος (Vm), να διδαχθεί µόνο ο 
ορισµός του γραµµοµοριακού όγκου και η τιµή του σε STP.  

4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων»  

Παρατήρηση: Να µην διδαχθούν οι τρεις νόµοι των αερίων  

4.3 «Συγκέντρωση διαλύµατος – αραίωση, ανάµειξη διαλυµάτων»  

4.4 «Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί».  

Παρατήρηση: Να µην διδαχθούν οι υποενότητες:  

Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή  

Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών  

Ασκήσεις µε διαδοχικές αντιδράσεις  

Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Παρασκευή 

διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυµάτων». 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΧΗΜΕΙΑ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2015. Από το ανωτέρω 
εκπαιδευτικό υλικό θα διδαχθούν:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  

1.3. «∆οµικά σωµατίδια της ύλης – ∆οµή του ατόµου – Ατοµικός αριθµός – Μαζικός 

αριθµός – Ισότοπα»  

Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο υποατοµικών σωµατιδίων, να 

µην αποµνηµονευθούν οι στήλες «Μάζα/g» και «Φορτίο/C».  
1.5. «Ταξινόµηση της ύλης – ∆ιαλύµατα – Περιεκτικότητες διαλυµάτων – 

∆ιαλυτότητα».  
Να διδαχθούν µόνο οι παράγραφοι:  

- Γενικά για τα διαλύµατα  
- Περιεκτικότητες διαλυµάτων  

- Εκφράσεις περιεκτικότητας  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ∆ΕΣΜΟΙ  

2.1 «Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων»  

Παρατήρηση: Ο Πίνακας 2.1 Κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, στα στοιχεία µε 

ατοµικό αριθµό Ζ=1-20 να διδαχθεί, αλλά να αποµνηµονευθεί µόνο η στήλη 
«στοιχείο».  

2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιµότητα του Περιοδικού 
Πίνακα»  

2.3 «Γενικά για το χηµικό δεσµό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χηµική 
συµπεριφορά του ατόµου. Είδη χηµικών δεσµών»  

2.4 «Η γλώσσα της Χηµείας-Αριθµός οξείδωσης - Γραφή τύπων και εισαγωγή στην  
ονοµατολογία των ενώσεων»  

Από αυτήν την ενότητα να διδαχθούν οι υποενότητες:  

- Εισαγωγή  

- Χηµικά σύµβολα, το αλφαβητάρι της χηµείας  

- Χηµικοί τύποι, το λεξιλόγιο της χηµείας  

Ο Πίνακας 2.3 «Ονοµατολογία των κυριότερων µονοατοµικών ιόντων» να διδαχθεί 

και να αποµνηµονευθεί.  

Από τον Πίνακα 2.4 «Ονοµατολογία των κυριότερων πολυατοµικών ιόντων» να  

αποµνηµονευθεί ολόκληρη η πρώτη στήλη.  

Από την παράγραφο «Αριθµός οξείδωσης» να διδαχθεί µόνο ο ορισµός και από τον 

Πίνακα 2.5 «Συνήθεις τιµές Α.Ο. στοιχείων σε ενώσεις τους» να αποµνηµονευθούν οι 

Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F και από το Η το (+1), το Ο το (-2),το Cl, 

Br, I το (-1).  

Γραφή µοριακών τύπων ανόργανων χηµικών ενώσεων  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙ∆ΙΑ  

3.5 «Χηµικές αντιδράσεις»  

Από αυτή την παράγραφο να διδαχθούν οι υποενότητες:  

- Χηµικές αντιδράσεις, πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις  

- Μεταθετικές αντιδράσεις  

 Ο Πίνακας 3.1 Κυριότερα αέρια και ιζήµατα να διδαχθεί αλλά να µην 

αποµνηµονευθεί.  

Εργαστηριακή άσκηση:  

Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση 

ιόντων».  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ  

4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς υπολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, 
σχετική µοριακή µάζα , mol , αριθµός Avogadro, γραµµοµοριακός όγκος»  

Παρατήρηση: Στην υποενότητα Γραµµοµοριακός όγκος (Vm): Να διδαχθεί µόνο ο 

ορισµός του γραµµοµοριακού όγκου και η τιµή του σε STP.  

……………………………………………………………………………………… 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΧΗΜΕΙΑ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας, έκδοση 2015. Από το 
ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό θα διδαχθούν:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  

1.1 «Εισαγωγή στην οργανική χηµεία»  

1.2 «Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές»  

1.3 «Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων»  

1.4 «Ισοµέρεια»  

Παρατήρηση: Οι µαθητές να ασκηθούν στην εύρεση ισοµερών που αντιστοιχούν σε 

µοριακούς τύπους οργανικών ενώσεων που περιέχουν µέχρι και τέσσερα (4) άτοµα 

άνθρακα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ  
2.1 «Πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιµα»  

2.2 «Νάφθα – Πετροχηµικά»  
2.3 «Αλκάνια – µεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο»  

Να µην διδαχθεί η παράγραφος «Παρασκευές» των αλκανίων  
2.4 «Καυσαέρια- καταλύτες αυτοκινήτων»  

2.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο  

Να µην διδαχθεί η παράγραφος «Προέλευση -Παρασκευές» αλκενίων  

Να µην διδαχθεί ο πίνακας µε τα παραδείγµατα πολυµερισµού προσθήκης  
Να µην διδαχθεί ο πίνακας µε τις βιοµηχανικές χρήσεις του αιθυλενίου  

2.6 Αλκίνια - αιθίνιο ή ακετυλένιο  

Να µην διδαχθεί η παράγραφος «Παρασκευές» του ακετυλενίου  

Να µην διδαχθεί η αντίδραση σχηµατισµού του χαλκοακετυλενιδίου  

Να µην διδαχθεί ο πίνακας µε τις συνθέσεις του ακετυλενίου και το παράδειγµα 

2.6  

2.8. «Ατµοσφαιρική ρύπανση – Φαινόµενο θερµοκηπίου – Τρύπα όζοντος» 

………………………………………………………………………………………… 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΧΗΜΕΙΑ 

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για την Β΄ τάξη Ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. και αναφέρθηκε 
νωρίτερα στην παρούσα εγκύκλιο. 

………………………………………………………………………………………….. 

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  

 


