
 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

…………………………………………………………………………….. 

 

ΧΗΜΕΙΑ 

 

 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

[ΦΕΚ 343/τ.Β΄/13-04-1999]  

Από το βιβλίο «Χηµεία Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας» των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., 

Θεοδωρόπουλου ∆, Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α. να διδαχθεί:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕΣ-ΦΑΙΝΟΛΕΣ (4 ώρες)  

3.1 Αλκοόλες  
3.2 Κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες-Αιθανόλη  

Να µη διδαχθούν:  
Α) η παράγραφος «Ειδικές µέθοδοι παρασκευής µεθανόλης»  

Β) Μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων  
Γ) Μεθανάλη  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:  

Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «οξείδωση αιθανόλης».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (4 ώρες)  

4.1 Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα-αιθανικό οξύ  

Να µην αποµνηµονευθεί ο πίνακας 4.1 «Ονοµασίες κορεσµένων 

µονοκαρβοξυλικών οξέων»  

Να µην διδαχθεί η παράγραφος «Στο εργαστήριο»  

Να µην αποµνηµονευθεί ο πίνακας «Το οξικό οξύ στη βιοµηχανία»  

4.2 Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ  

Να µη διδαχθεί: «Συνθετικά παρασκευάζεται από την αιθανάλη….»  

 



Να διδαχθεί η «η Εστεροποίηση στις ιδιότητες του οξέος και στις ιδιότητες της 

αλκοόλης µόνο µε µονοκαρβοξυλικά οξέα»  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (1 ώρα)  

Από την ενότητα 2.5 «Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο» να επαναληφθεί η 

παράγραφος: β) πολυµερισµός αλκενίων και να γίνει αναφορά στα παραδείγµατα 

πολυµερισµού του πίνακα της παραγράφου χωρίς αποµνηµόνευση. Ο πολυµερισµός 

συνιστά προαπαιτούµενη γνώση για την κατανόηση των βιοµορίων.  
 

 Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

 

Από το «Χηµεία και ζωντανοί οργανισµοί» (εκδόσεις ∆ιόφαντος)  
 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ (3 ώρες)  

Ανάπτυξη και θεµελίωση της επιστήµης της Βιοχηµείας  
Ο ρόλος της Βιοχηµείας στη ζωή µας  

ΕΝΘΕΤΟ: Βασικοί σταθµοί της ανάπτυξης της επιστήµης της Βιοχηµείας  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

Συζήτηση στην τάξη για τις ιστορικές και φιλοσοφικές διαστάσεις της επιστήµης της 

βιοχηµείας και των µεθόδων της (Να αξιοποιηθεί το ένθετο)  

2.ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (5 ώρες)  
2.1 Μοριακή οργάνωση των κυττάρων  

2.2 Το νερό και η σηµασία του  

2.3 Μακροµόρια και άλλα βιοµόρια  

3. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ (4 ώρες)  
3.1 Γενικά χαρακτηριστικά του µεταβολισµού  

3.2 Γενικά χαρακτηριστικά των βιοχηµικών αντιδράσεων  
3.3 Ένζυµα – Οι βιολογικοί καταλύτες  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

Η αξιοποίηση ενζύµων σε προϊόντα καθηµερινής χρήσης  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (3ώρες)  

 

…………………………………………………………………………………………. 

  

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.  

 

  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  

 

 

 


