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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
“Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”
ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

B΄ τάξη Γυμνασίου
Πρόβλημα 1
Να συγκρίνετε τους αριθμούς
22 ⎛
2 1 2⎞
⎛ 40 ⎞ ⎛ 80 79 ⎞ 67
.
Α = ⋅ ⎜ 33 + 10000 + : − ⎟ και Β = ⎜1 − ⎟ : ⎜ 4 − 2 ⎟ +
31 ⎝
9 3 3⎠
⎝ 41 ⎠ ⎝ 3 9 ⎠ 41
Μονάδες 5
Πρόβλημα 2
Ένας φορητός υπολογιστής έχει τιμή πώλησης 720 ευρώ σε μετρητά. Όταν ο πελάτης τον
πληρώσει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, τότε επιβαρύνεται συνολικά με τόκους 5% πάνω
στην τιμή πώλησης. Όταν ο πελάτης τον πληρώσει σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τότε επιβαρύνεται συνολικά με τόκους 14% πάνω στην τιμή πώλησης. Να βρείτε σε καθεμία από τις δύο
περιπτώσεις πόση θα είναι η μηνιαία δόση.
Μονάδες 5
Πρόβλημα 3
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ . Από την κορυφή Α φέρουμε ευθύγραμμο
τμήμα ΑΔ παράλληλο προς τη βάση ΒΓ και ίσο με την πλευρά ΑΒ. Η ευθεία ΒΔ τέμνει την
πλευρά ΑΓ στο σημείο Ε.
ˆ .
(α) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ΒΔ διχοτομεί τη γωνία ΑΒΓ
ˆ =ω .
(β) Αν το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές, να βρείτε πόσων μοιρών είναι η γωνία ΒΑΓ
Μονάδες 5
Πρόβλημα 4
Από τους μαθητές ενός Γυμνασίου το 60% παίζει ποδόσφαιρο, το 45% παίζει μπάσκετ, ενώ
το 15% παίζει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αν υπάρχουν 24 μαθητές που δεν παίζουν κανένα
από τα δύο αθλήματα, να βρείτε πόσους μαθητές έχει το Γυμνάσιο, πόσοι από αυτούς παίζουν
ποδόσφαιρο και πόσοι από αυτούς παίζουν μπάσκετ.
Μονάδες 5

Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες μετά την παράδοση των θεμάτων
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