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ΘΕΜΑ: «Συµπλήρωση της διδασκαλίας της διδακτέας ύλης Άλγεβρας και Γεω-
µετρίας Α΄ τάξης Γεν. Λυκείου, που δεν ολοκληρώθηκε το σχολ. έτος 2012-2013» 
 
 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Σχετικά µε τη συµπλήρωση της διδασκαλίας της διδακτέας ύλης της Άλγεβρας και 

της Γεωµετρίας Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου, η οποία για διάφορους λόγους δεν ολο-

κληρώθηκε την προηγούµενη σχολική χρονιά 2012-2013, είναι ανάγκη:  

1. η ύλη της Άλγεβρας να συµπληρωθεί, το αργότερο, έως το τέλος Σεπτεµβρίου 

και 

2. η ύλη της Γεωµετρίας να συµπληρωθεί, το αργότερο, έως τις 11 Οκτωβρίου 

2013 

 Σας υπενθυµίζουµε ότι, για τη σχολική χρονιά 2012-2013, η διδακτέα ύλη της Άλ-

γεβρας Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ολοκληρώνεται µε τη διδασκαλία και των παρα-

γράφων 7.1 (:µελέτη της συνάρτησης ( ) 2f x αx= ) και 7.3 (:µελέτη της συνάρτησης 

( ) 2f x αx βx γ= + + ), ενώ, για την ίδια τάξη, η ύλη της Γεωµετρίας ολοκληρώνε-

ται µε τη διδασκαλία και του 6ου κεφαλαίου (Εγγεγραµµένα Σχήµατα). 

 Είναι ευνόητο ότι σε καµιά περίπτωση δεν αρχίζουµε τη διδασκαλία των αντιστοί-

χων µαθηµάτων από τα βιβλία της Β΄ τάξης πριν γίνουν οι παραπάνω συµπληρώσεις 

της ύλης από τα βιβλία της Α΄ τάξης. 

     Όσον αφορά το Εσπερινό Γενικό Λύκειο, σηµειώνουµε ότι η ύλη της Γεωµετρίας, 

για την Α΄ τάξη, συµπληρώνεται µε τη διδασκαλία και της παραγράφου 4.16 (: ά-

θροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου), ενώ για την ύλη της Άλγεβρας Α΄ τάξης ισχύουν 

οι ίδιες ακριβώς οδηγίες που διατυπώσαµε παραπάνω –και αφορούν το Ηµερήσιο Γε-

νικό Λύκειο.     
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 Τέλος, µέχρι την αποστολή των νέων οδηγιών για τη διδασκαλία των Μαθηµατι-

κών στις τάξεις του Γενικού Λυκείου για το τρέχον έτος 2013-2014, θα εφαρµόζουµε 

τις αντίστοιχες οδηγίες του έτους 2012-2013. 
 
 ∆ηµήτριος Ντρίζος 
 
 Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών  


