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ΤΑΞΗ Β'-Προσανατολισμοί
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού)
Διδάσκων: Π. Γάκης
Α. Διδαγμένο κείμενο: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου
Ι. Εισαγωγή: σ. 15 – 20, 31 – 33, 79 – 80.
[Αφαιρούνται: σ. 9 – 13]
ΙΙ. Κείμενο: §§ 1 – 14.
[Αφαιρούνται: §§ 15 – 21]
Β. Αδίδακτο κείμενο
Όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάχθηκαν.
Αφαιρούνται: Γραμματική: αττικόκλιτα ουσιαστικά και επίθετα, αριθμητικά, τα
ρήματα: κεῖμαι, κάθημαι, δέδοικα.
Συντακτικό: έλξη του αναφορικού.
ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ
ἀκούω – ἀκούομαι
ἄγω – ἄγομαι
αἴρω – αἴρομαι
αἱρῶ - αἱροῦμαι
ἀπόλλυμι – ἀπόλλυμαι
ἀφικνοῦμαι
ἁμαρτάνω - ἁμαρτάνομαι
ἀξιό-ῶ, ἀξιοῦμαι
ἀλείφω – ἀλείφομαι
ἀποθνῄσκω
αἰσθάνομαι
ἁλίσκομαι
ἄρχω – ἄρχομαι
αἰσχύνω – αἰσχύνομαι
ἀγγέλλω – ἀγγέλλομαι
ἀλλάττω – ἀλλάττομαι
βούλομαι
βάλλω – βάλλομαι
βαίνω
βουλεύω – βουλεύομαι
γράφω – γράφομαι
γιγνώσκω – γιγνώσκομαι
γίγνομαι
δείκνυμι – δείκνυμαι
δίδωμι – δίδομαι
δέομαι
δεῖ
δηλό-ῶ, δηλοῦμαι
δοκεῖ
δύναμαι
δύομαι
διδράσκω
διώκω – διώκομαι
δέχομαι
ἔχω – ἔχομαι
εἰμὶ
εἶμι

ἔρχομαι
ἐθέλω
ἐργάζομαι
εὑρίσκω – εὑρίσκομαι
ἕπομαι
ἐρωτά-ῶ, ἐρωτῶμαι
ἐλαύνω
ἐλπίζω
ἐργάζομαι
ζή-ῶ
ἡγέ-ομαι, οῦμαι
ἵστημι – ἵσταμαι
ἵημι – ἵεμαι
κτά-ομαι, ῶμαι
κελεύω – κελεύομαι
κλίνω – κλίνομαι
κρίνω – κρίνομαι
κόπτω – κόπτομαι
καλέ-ω, καλοῦμαι
κηρύττω – κηρύττομαι
κρύπτω – κρύπτομαι
λέγω – λέγομαι
(σύνθετα–λέγω,-λέγομαι)
λύω – λύομαι
λείπω – λείπομαι
λαμβάνω – λαμβάνομαι
λανθάνω – λανθάνομαι
λαγχάνω – λαγχάνομαι
μέλλω
μέλει
μάχομαι
μανθάνω
μένω
μιμνῄσκομαι
νικά-ῶ, νικῶμαι
νέμω – νέμομαι
νομίζω – νομίζομαι

οἶδα
ὁρά-ῶ, ὁρῶμαι
ὄμνυμι
ὁρμά-ῶ
ποιέ-ω, ποιοῦμαι
πράττω – πράττομαι
πέμπω – πέμπομαι
πλέω
πάσχω
πείθω – πείθομαι
παύω – παύομαι
πίπτω
ῥέω
ῥήγνυμι - ῥήγνυμαι
ῥίπτω - ῥίπτομαι σκοπέ-ῶ
και σκοποῦμαι
στέλλω – στέλλομαι
στρέφω – στρέφομαι
σημαίνω – σημαίνομαι
τίθημαι – τίθεμαι
τυγχάνω
τιμά-ῶ , τιμῶμαι
τολμά-ῶ
τάττω – τάττομαι
τελέ-ῶ, τελοῦμαι
τέμνω – τέμνομαι
τρέπω – τρέπομαι
τρέφω – τρέφομαι
φαίνω – φαίνομαι
φέρω – φέρομαι
φεύγω
φημί
φθάνω
φύομαι
χρή-ομαι, ῶμαι
ψεύδομαι
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ΤΑΞΗ Β'-Προσανατολισμοί
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΑΞΗ Β’
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΕΦ. 1: 1.1 (1.1.1 , 1.1.2 ,1.1.3) , 1.2 , 1.3 , 1.4 [ 1.4.1 , 1.4.2 , 1.4.3 ( 1.4.3.1 ,1.4.3
ΚΕΦ. 2A: 2.1 , 2.2 ( 2.2.1 , 2.2.2 , 2.2.3 , 2.2.4 , 2.2.5 ) 2.3 , 2.5
ΚΕΦ. 3:

3.1, 3.5 ( 3.5.1 , 3.5.2 , 3.5.3 )

ΚΕΦ. 4Α : 4.1 (4.1.1 , 4.1.2 α. , β.)
ΚΕΦ. 5:

5.1 , 5.2 ,5.3 ( 5.3.1 ,5.3.2 )

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ενότητες.
Δελλατόλας Αντώνης (ΠΕ09)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Διανύσματα
§ 1.1,
§ 1.4
§ 1.5

§ 1.2,

§ 1.3

μόνο να έχουμε κατανοήσει τις έννοιες
(δεν θα ρωτηθεί θεωρία)
όχι απόδειξη σελ 31 και όχι απόδειξη Θεώρημα σ. 36
όχι απόδειξη Θεώρημα σ. 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η ευθεία στο επίπεδο
§ 2.1
§ 2.2
§ 2.3

όχι απόδειξη Θεώρημα σ. 66
όχι αποδείξεις
[ Συνολικά στο κεφάλαιο 2 αποδείξεις: σ. 60 (πάνω μέρος) & σ 67 ]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Κωνικές τομές
§ 3.1
§ 3.2

όχι παραμετρικές εξισώσεις κύκλου σ. 82, όχι απόδειξη Θεώρημα σ. 85
όχι αποδείξεις, όχι ανακλαστική ιδιότητα
[ Συνολικά στο κεφάλαιο 2 απόδειξη: σ. 83 (πάνω μέρος) ]
Γ. Θανασούλια - Π. Κουνάβης - Σ. Παρτσαδάκης

ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ενότητες: 1.1, 1.2, 1.3
2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
Ενότητες: 2.1 έως 2.7
4. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Ενότητες: 4.5 έως 4.13

