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ΘΕΜΑ: Διαχείριςη διδακτζασ - εξεταςτζασ φλησ τησ Χημείασ Γ΄ τάξησ Ημερήςιου Γενικοφ Λυκείου 

Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικών πουδών για το ςχολικό ζτοσ 2015 – 2016 

Μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (πράξθ 49/06-10-2015 Δ.) 

ςασ αποςτζλλουμε τισ παρακάτω οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία τθσ Χθμείασ τθσ Γ΄ τάξθσ Ημεριςιου 

Γενικοφ Λυκείου Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικών πουδών για το ςχολικό ζτοσ 2015- 2016.   

ΧΗΜΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 

Από το βιβλίο «Χημεία» Γ΄ Γενικοφ Λυκείου Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικών πουδών 

των . Λιοδάκθ, Δ. Γάκθ κ. ά. ζκδοςθ (Ι.Σ.Τ.Ε.) «Διόφαντοσ», 2015. 

 

Κεφάλαιο 1. «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΗ» (6 ώρεσ) 

 

Να διδαχθοφν: 

Η §1.1. «Αριθμόσ οξείδωςησ. Οξείδωςη – Αναγωγή» 
Κατά τη διδαςκαλία τησ παραγράφου προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ  ςτον υπολογιςμό του 

αρικμοφ οξείδωςθσ ενόσ ςτοιχείου ςε μία χθμικι ζνωςθ και ςτθ διάκριςθ οξείδωςθσ – αναγωγισ. 

Από τισ αςκήςεισ – προβλήματα να διδαχθοφν:  13, 14, 21, 22 και 29 

Από την §1.2. «Κυριότερα οξειδωτικά – αναγωγικά. Αντιδράςεισ οξειδοαναγωγήσ»  να 

διδαχθοφν μόνο: 

 Ο οριςμόσ των οξειδωτικών και των αναγωγικών ουςιών. 

Βαθμόρ Αζθαλείαρ: 
Να διαηηπηθεί μέσπι: 
Βαθ. Πποηεπαιόηηηαρ:  
 
Αθήνα,               02-12-2015 

Αρ. Πρωη.          195566/Δ2 

 Περιθερειακές Δ/νζεις Εκπ/ζης 

 τολ. σμβούλοσς Δ.Ε. (μέζω ηων 
Περιθερειακών Δ/νζεων Εκπ/ζης) 

 Δ/νζεις Δ/θμιας Εκπ/ζης 

 Γενικά Λύκεια (μέζω ηων Δ/νζεων 

Δ/θμιας Εκπ/ζης) 

ΠΡΟ: 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ 
Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 
 

 

 ----- 
Σασ. Γ/νζη:  Ανδπέα Παπανδπέος 37 
Σ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαπούζι 
Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληποθοπίερ:  Αν. Παζσαλίδος 
Σηλέθωνο:  210-3443422 
 

Ινζηιηούηο Εκπαιδεσηικής 
Πολιηικής 

Αν. Σζότα 36 

11521 Αθήνα 

ΚΟΙΝ.: 

http://www.minedu.gov.gr/
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 Η «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΤ 

ΜΟΡΦΗ» (κείμενο μζςα ςτο πλαίςιο, ςελ. 19). 

 Από τθν υποενότθτα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράςεων», τα 

παραδείγματα:  

1) Οξείδωςθ ΝΗ3 από CuO, 

4) Οξείδωςθ CO από KMnO4 παρουςία H2SO4 και 

5) Οξείδωςθ FeCl2 από K2Cr2O7 παρουςία HCl 

 

Κατά τη διδαςκαλία τησ παραγράφου 1.2. προτείνεται: 

Να δοκεί ζμφαςθ ςτο χαρακτθριςμό των χθμικών ουςιών ωσ οξειδωτικών και αναγωγικών.  

Να γίνει εξάςκθςθ των μακθτών ςτθ ςυμπλιρωςθ χθμικών εξιςώςεων αντιδράςεων 

οξειδοαναγωγισ με τθ μζκοδο τθσ μεταβολισ του αρικμοφ οξείδωςθσ. Δεν απαιτείται από τουσ 

μακθτζσ θ γνώςθ των προϊόντων με βάςθ τον πίνακα των οξειδωτικών και αναγωγικών ουςιών, 

ΕΚΣΟ αυτών που περιλαμβάνονται ςτα παραδείγματα: 1) Οξείδωςθ ΝΗ3 από CuO, 4) Οξείδωςθ 

CO από KMnO4 παρουςία H2SO4 και 5) Οξείδωςθ FeCl2 από K2Cr2O7 παρουςία HCl.  

Να δοκεί ιδιαίτερο βάροσ ςτθν οξειδωτικι δράςθ των όξινων διαλυμάτων KMnO4 και του K2Cr2O7, 

κακώσ είναι προαπαιτοφμενα για το κεφάλαιο 7 (Οργανικι Χθμεία).  

 Προτείνεται, επίςθσ, για εξάςκθςθ των μακθτών, να γίνουν και τα εξισ παραδείγματα: 

 CO + K2Cr2O7  + H2SO4→ 

 FeSO4 + K2Cr2O7  + H2SO4→ 

 FeSO4 + KMnO4 + H2SO4→ 

 CH3CH2OH+ KMnO4 + H2SO4→ CH3COOH 

 CH3CH2OH+ K2Cr2O7 + H2SO4→ CH3CHO 

 CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4→ CH3COOH 

 CH3CHO + KMnO4 + H2SO4→ 

 CH3CHO + K2Cr2O7+ H2SO4→ 

 2-προπανόλθ + KMnO4 + H2SO4→ 

 2-προπανόλθ + K2Cr2O7 + H2SO4→ 

Από τισ αςκήςεισ –προβλήματα να διδαχθοφν:  16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, και 31. 

Επίςθσ, οι 39, 42, 43, και 56 αρκεί να δίνονται τα προϊόντα των αντιδράςεων όταν δεν αναφζρονται 

ςτθν εκφώνθςθ. 

 

Κεφάλαιο 2. «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ» (1 ώρα) 

 

Να διδαχθεί η §2.1. «Μεταβολι ενζργειασ κατά τισ χθμικζσ μεταβολζσ. Ενδόκερμεσ-

εξώκερμεσ αντιδράςεισ Θερμότθτα αντίδραςθσ – ενκαλπία», από τθν αρχι μζχρι τθν 

υποενότθτα «Ενκαλπία αντίδραςθσ – ΔΗ» (ςελ. 46). 

 
Κατά τη διδαςκαλία τησ παραγράφου προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ταξινόμθςθ των 

χθμικών αντιδράςεων ςε ενδόκερμεσ και εξώκερμεσ και ςτθ ςφνδεςθ των μεταβολών τθσ 

ενκαλπίασ με τισ εξώκερμεσ και ενδόκερμεσ αντιδράςεισ. 

Οι κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ μποροφν να διδαχκοφν ωσ τρόποσ αναπαράςταςθσ των ενδόκερμων 

και εξώκερμων αντιδράςεων.  
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Οι ςτοιχειομετρικοί υπολογιςμοί με βάςθ τθ μεταβολι ενκαλπίασ και τισ κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ 

είναι εκτόσ φλθσ. 

Από τισ αςκήςεισ –προβλήματα να διδαχθοφν:   11α, 11β, και 12α. 

 

Κεφάλαιο 3. «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ» (3 ώρεσ) 

 

Να διδαχθεί η  §3.1. «Γενικά για τθ χθμικι κινθτικι και τθ χθμικι αντίδραςθ - Σαχφτθτα 

αντίδραςθσ», από τθν αρχι  μζχρι και το 1ο Παράδειγμα με τθν Εφαρμογι του (ςελ.75). 

 
Σο περιεχόμενο τθσ παραγράφου αυτισ είναι προαπαιτοφμενο για το κεφάλαιο 4 (Χθμικι 

Ιςορροπία).  

Προτείνεται να δοθεί ζμφαςη ςτθν εφαρμογι του οριςμοφ τθσ μζςθσ  ταχφτθτασ και ςτθν 

εξαγωγι ποιοτικών πλθροφοριών για τθν ταχφτθτα και τθν πορεία τθσ αντίδραςθσ από 

διαγράμματα ςυγκζντρωςθσ – χρόνου.  

Από τισ αςκήςεισ –προβλήματα να διδαχθοφν:   22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 και 33. 

 

Κεφάλαιο 4. «ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ» (12 ώρεσ) 

 
Να διδαχθεί θ φλθ από τθ ςελ. 103 μζχρι τθν υποενότθτα «Κινθτικι απόδειξθ του νόμου χθμικισ 

ιςορροπίασ» ςτθ ςελ. 112. 

Κατά τη διδαςκαλία τησ §4.1 προτείνεται να δοκεί ιδιαίτερο βάροσ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ 

χθμικισ ιςορροπίασ και ςε υπολογιςμοφσ που ςυνδζουν τθν τιμι τθσ απόδοςθσ μιασ αντίδραςθσ 

με τισ ποςότθτεσ των αντιδρώντων και των προϊόντων τθσ.  

Από τισ αςκήςεισ –προβλήματα να διδαχθοφν:   10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16. 

Κατά τη διδαςκαλία τησ §4.2 προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτον τρόπο που επθρεάηουν τθ κζςθ 

μιασ χθμικισ ιςορροπίασ οι παράγοντεσ (ςυντελεςτζσ) τθσ χθμικισ ιςορροπίασ με βάςθ τθν αρχι Le 

Chatelier. 

Από τισ αςκήςεισ –προβλήματα να διδαχθοφν:   20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26. 

Κατά τη διδαςκαλία τησ §4.3 προτείνεται να δοκεί βάροσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτα οποία 

ςυνδζονται μερικά από τα ακόλουκα μεγζκθ: θ απόδοςθ αντίδραςθσ, θ ςτακερά ιςορροπίασ (KC), 

οι ποςότθτεσ των αντιδρώντων ι προϊόντων και ο όγκοσ του δοχείου αντίδραςθσ.  

Να διδαχθοφν τα παραδείγματα: 4.4, 4.5, 4,6, 4.9, 4.10 και 4.11. 

Από τισ αςκήςεισ –προβλήματα να διδαχθοφν:   27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 50 

και 51. 

 

Κεφάλαιο 5. «ΟΞΕΑ – ΒΑΕΙ ΚΑΙ ΙΟΝΣΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ» ( 20 ώρεσ) 

ΕKTΟ ΑΠΟ: 

 Σθν υποενότθτα «Ιςχφσ οξζων – βάςεων και μοριακι δομι» τθσ § 5.2.  «Ιοντιςμόσ οξζων – 

βάςεων» και 

 Σθν § 5.7.  «Γινόμενο διαλυτότθτασ». 
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Κεφάλαιο 6. «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ» (10 ώρεσ) 

ΕKTΟ ΑΠΟ: 

 Σθν υποενότθτα «Ηλεκτροςυγγζνεια» τθσ § 6.4.  «Μεταβολι οριςμζνων περιοδικών 

ιδιοτιτων» και  

 Σθν § 6.5.  «Ηλεκτρονιακοί τφποι - χιματα μορίων». 

 

 

Κεφάλαιο 7. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» (14 ώρεσ) 

ΕKTΟ ΑΠΟ: 

 Σθν υποενότθτα «Επαγωγικό φαινόμενο» τθσ § 7.1.   «Δομι οργανικών ενώςεων - Διπλόσ 

και τριπλόσ δεςμόσ - Επαγωγικό φαινόμενο», 

 Σθν § 7.2.   «τερεοϊςομζρεια (εναντιοςτερεομζρεια και διαςτερεομζρεια)», 

 Σισ υποενότθτεσ «Η αρωματικι υποκατάςταςθ» (ςτισ ςελ. 285-286) και «Μερικοί 

μθχανιςμοί οργανικών αντιδράςεων» (ςελ. 294-300) τθσ § 7.3. «Κατθγορίεσ οργανικών 

αντιδράςεων και μερικοί μθχανιςμοί οργανικών αντιδράςεων»,  

 Σθν υποενότθτα «Οργανικζσ ςυνκζςεισ» τθσ § 7.4.  «Οργανικζσ ςυνκζςεισ –Διακρίςεισ»,  με 

εξαίρεςη τθν αλογονοφορμικι αντίδραςθ που κα διδαχκεί. 

 
 

 
Οι διδάζκονηες να ενημερωθούν ενσπόγραθα. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εζωη. Διανομή                                                  

 Γ/νζη ποςδών, Ππογπ/ηων & Οπγάνωζηρ Γ.Δ., Σμ. Α΄ 

 Αςη. Γ/νζη Παιδείαρ, Ομογ., Γιαπολ. Δκπ/ζηρ, Ξένων και Μειον. σολείων 

 Γιεύθςνζη Θπηζκεςηικήρ Δκπ/ζηρ 

 Γ/νζη Διδικήρ Αγωγήρ και Δκπ/ζηρ 

 Γιεύθςνζη Δξεηάζεων και Πιζηοποιήζεων, Σμ. Α΄  
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ 


