
Σχολικό έτος 2020-2021
 Α’ Λυκείου

 Μαθήματα
Επαρκής Φοίτηση-Απουσίες
Προαγωγή μαθητών/τριών
Τράπεζα Θεμάτων



Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 35
Θρησκευτικά 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Ιστορία 2
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Αγγλικά 3
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία (Αρχές Οικον-Πολιτ Θεσμοί & Αρχές Δικαίου-Κοιν) 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2



Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/21-05-19 
ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Άρθρο 28

…………………………………………………………………
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών 
εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις 
εκατόν δεκατέσσερις (114).
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που 
σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. 
Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 
ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη 
φοίτηση τους στην ίδια τάξη.
Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και 
αδικαιολόγητες, οπότε σε περίπτωση ασθένειας δεν 
χρειάζεται να προσκομίζονται δικαιολογητικά από γιατρούς



ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

• Ομάδα Α΄: περιλαμβάνει όσα εξετάζονται γραπτώς 
στις προαγωγικές εξετάσεις:
– Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Γραμματεία - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική 
Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση ),

– Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία),
– Ιστορία,
– Φυσικές Επιστήμες (Μόνο Φυσική - Χημεία),
– Αγγλικά 

• Ομάδα Β΄: περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα 
Γενικής Παιδείας τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις.



Προαγωγή μαθητών
• Προαγωγή στην επόμενη τάξη μόνο αν ο 

Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) όλων των 
μαθημάτων, εκτός Φυσικής Αγωγής, είναι 
τουλάχιστον 10.

• Οι μαθητές παραπέμπονται σε 
επαναληπτική εξέταση το Σεπτέμβριο αν ο 
Γ.Μ.Ο. είναι μικρότερος του 10 και μόνο 
στα μαθήματα όπου ο μέσος όρος είναι 
μικρότερος του 10.



Κλάδοι μαθημάτων
Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου:
•To μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας χωρίζεται στους εξής 
κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα 
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

•To μάθημα των Μαθηματικών χωρίζεται στους εξής κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία

•To μάθημα των Φυσικών Επιστημών χωρίζεται στους εξής 
κλάδους:

α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε 
μάθημα με κλάδους, είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών 
των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 
(ομάδα Α) τα θέματα των προαγωγικών 
εξετάσεων ορίζονται κατά 50% από τον 
διδάσκοντα και κατά 50% με κλήρωση από 
τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης 
δυσκολίας



ΞΑΝΑΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
αλλά και πολλά ενδιαφέροντα 

θέματα
• Στην ιστοσελίδα του σχολείου στο internet

http://8lyk-peiraia.att.sch.gr
• Αλλά και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://eclass.sch.gr

http://8lyk-peiraia.att.sch.gr
http://eclass.sch.gr/
http://eclass.sch.gr/

