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Α΄ Γσμναζίοσ

ΘΕΜΑ 1ο
1 1
2 3

1 1
3 4

α) Να ππνινγίζεηε ηελ παξάζηαζε: A = (  ):(  )  3  2 103
β) Να βξεζεί ην 30% ηνπ αξηζκνύ

Β = 23  32 102

γ) Να ζπγθξίλεηε ηνπο αξηζκνύο: 123,402 102 θαη 1234,019 10
δ) Πνηνο από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο είλαη κεγαιύηεξνο;

124,061028 θαη 24861026
Απάνηηζη
α) μονάδες: 2
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γ) μονάδες: 1

123,402 102 =12340,2
1234,019 10=12340,19
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δ) μονάδες: 1
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 ύ 124,06 1028 =12406 1026

Γελ απαηηείηαη δηθαηνιόγεζε

ΘΕΜΑ 2ο
α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ώζηε ην άζξνηζκα 3 νπνησλδήπνηε αξηζκώλ
πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδνρηθά θειηά λα είλαη ίζν κε 10. (ζε θάζε θειί βξίζθεηαη έλαο
αξηζκόο).
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β) Σν θνπδνύλη ηνπ ζρνιείνπ ρηππάεη θάζε πξστ ζηηο 8:30. Μέλνπκε ζην ζρνιείν 355
ιεπηά. Ση ώξα ζρνιάκε;
γ) ην παξαθάησ ζρήκα ππάξρνπλ 4 ηεηξάγσλα. Αλ ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο
ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη 18 κέηξα, λα βξείηε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ΑΚ.

Απάνηηζη
α) μονάδες: 1
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β) μονάδες: 2
Δδώ ν καζεηήο δελ ζα δώζεη απάληεζε αλ δνπιέςεη θάλνληαο ηε δηαίξεζε ηνπ 355 δηα 60 θαη πξνζζέζεη
κεηά ηελ ππνδηαζηνιή ην κεδεληθό (δεθαδηθό ζύζηεκα), γηα λα βξεη θαηά ηε γλώκε ηνπ κε αθξίβεηα ην
απνηέιεζκα, γηαηί ε ώξα δνπιεύεη κε ην εμεθνληαδηθό ζύζηεκα.
Αθνύ ηα 360 ιεπηά είλαη 6 ώξεο, ηα 355 είλαη 6 ώξεο παξά 5 ιεπηά. 8:30+6 =14:30, άξα θεύγνπκε από ην
ρνιείν ζηηο 2:25

γ) μονάδες: 2
Ζ δεηνύκελε δηαδξνκή ΑΚ είλαη ην 1/3 ηεο δνζείζαο, άξα 18:3=6 κέηξα

ΘΕΜΑ 3ο
Μία ζεκαία έρεη ζρήκα νξζνγώλην θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ίζεο ισξίδεο. Κάζε ισξίδα
ρσξίδεηαη ζε ίζα κέξε όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ
ζρήκα.
α) Να βξείηε ηη κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζεκαίαο
απνηειεί ην νξζνγώλην α.
β) Να βξείηε ηη κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζεκαίαο
απνηεινύλ ζπλνιηθά ηα νξζνγώληα α, β, γ, δ θαη ε.

Απάνηηζη
α) μονάδες: 2
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ηεο επηθ. ηεο ζεκαίαο
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β) μονάδες: 3
1 1 1 1 2 1 111
ηεο επηθ. ηεο ζεκαίαο.
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2 3 33 5 3

ΘΕΜΑ 4ο
Έλα νξζνγώλην ΑΒΓΓ έρεη δηαζηάζεηο ΑΒ=60 κέηξα θαη ΑΓ=40 κέηξα.
α) Να βξεζνύλ ε πεξίκεηξνο θαη ην εκβαδόλ ηνπ.
β) Αλ ε πιεπξά ΑΒ απμεζεί θαηά 20% θαη ε πιεπξά ΑΓ απμεζεί θαηά 20 κέηξα, λα βξείηε
ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδόλ ηνπ λένπ νξζνγσλίνπ.
γ) Αλ ηώξα ζην λέν νξζνγώλην πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηηο απμήζεηο ηνπ εξσηήκαηνο β)
κεηώζνπκε ηε κεγαιύηεξε δηάζηαζε θαηά 20% θαη ηε κηθξόηεξε θαηά 20 κέηξα ζα
πάξνπκε ην νξζνγώλην πνπ είρακε αξρηθά; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.

Απάνηηζη
α) μονάδες: 0,5
Π=2.(60+40)=200 κέηξα (κνλάδα 0,25)

Δ=60.40 = 2400 ηεηξαγσληθά κέηξα (κνλάδα 0,25)

β) μονάδες: 2,5
ΑΒ=60+20% .60 =60+12=72 κέηξα (κνλάδα 1,5)
ΑΓ=40+20=60 κέηξα (κνλάδα 0,5)
Π=2.(72+60)= 2.132=264 κέηξα (κνλάδα 0,25)
Δ=72.60=4320 ηεηξαγσληθά κέηξα (κνλάδα 0,25)

γ) μονάδες: 2
Ότι, γηαηί ε κηθξόηεξε ζα επαλέιζεη αθνύ ζα γίλεη πάιη 60-20=40 κέηξα, αιιά ε κεγαιύηεξε ζα θαηέβεη
θάησ από 60 κέηξα αθνύ ην πνζνζηό 20% ζα εθαξκνζηεί ζε κεγαιύηεξν αξηζκό:
πγθεθξηκέλα ε κεγαιύηεξε δηάζηαζε ζα γίλεη: 72-20% .72 = 72-14,4=57,6 κέηξα

ΚΑΛΖ ΓΗΟΡΘΩΖ!

