
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 

ΣχολK Έτος: OMNN-OMNO 
Τάξη: Α΄ 
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ=

Ημερομηνία :  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNO 
 

Θέμα Nο EΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ)=
=
Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με την κατάλληλη λέξη ή αριθμό=:==
=
N=)=Το κάτω μέρος ενός κλάσματος ονομάζεται=…………………………K=
=====
O=)=Από δυο κλάσματα με τον ίδιο αριθμητή μεγαλύτερο είναι εκείνο με το=
=
………………KK========……………………KK=
=====
P=)=Αντίστροφα κλάσματα λέγονται δυο κλάσματα όταν έχουν=…………………K=
=

4=)=Αν α αριθμός διαφορετικός απ το μηδέν=I=τότε=:=
a
a ===……=και==

a
M ===………K=

=
 
Θέμα Oο EΘΕΩΡΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ) 
=
Στο παρακάτω σχήμα είναι εN=//=εOK=Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με=
την κατάλληλη λέξη==ή αριθμό=:==
=

N=)=Οι γωνίες α και δ είναι==
=
======……………………===γωνίεςK=
=
=
O=)=Οι γωνίες α και β είναι======
=
======…………………KKK=γωνίες δηλαδή==
=
======έχουν άθροισμα=…………μοίρεςK=
=
=
=
=

P=)==Οι α και γ λέγονται=…………=====…………===και επι τα αυτά γωνίεςK=
=
4=)=Οι γ και η δ είναι εντός=………………===γωνίεςK=
 
 
 
 
 



 
 
Θέμα Pο EΑΣΚΗΣΗ) 
 
Δίνονται οι παραστάσεις=:===

 
     Α===E=O∙P=–=O=)=∙=E=6HOO=)=H=OP=∙=E=P∙4=–=O=)== Β===5=∙=E=O∙5=-=P∙NOMNO=)=
 
α=)=κάντε τις πράξεις με τη σωστή προτεραιότητα και υπολογίστε την τιμή της======
======κάθε παράστασηςK=
=
β=)==υπολογίστε τον Μ.Κ.Δ και το Ε.Κ.Π των παραστάσεων που βρήκατε στο========
======Eα)=ερώτημαK=
=
 
Θέμα 4ο EΑΣΚΗΣΗ) 
 
Η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στοιχίζει=NO=€=και η τιμής της θα=
αυξηθεί=T5=BK=Το εισιτήριο στο λεωφορείο είναι=MIT=€=και θα αυξηθεί=5MBK=
Ένας εργαζόμενος παίρνει το λεωφορείο=I=για να πάει=και να γυρίζει από τη=
δουλειά του==κάθε ημέρα=I=για=OM=φορές το μήναK=
=
α=)=ποια η νέα τιμή της κάρτας και ποια η νέα τιμή του εισιτηρίου=K=
=
β=)=συμφέρει τον εργαζόμενο να αγοράσει κάρτα ή να πηγαίνει στη δουλεία==
=====του με εισιτήρια=;=
=
Θέμα 5ο EΑΣΚΗΣΗ) 
 
Στη περιοχή της Αλμωπίας μια εταιρεία θέλει να φτιάξει ένα εμπορικό κέντροK=
Το εμπορικό πρέπει να απέχει την ίδια απόσταση και από τα τρία χωριά που==

=
φαίνονται στο σχήμαK=Φτιάξε στο γραπτό==
=
σου ένα παρόμοιο σχήμα όπως φαίνεται==
=
δίπλα==και πρότεινε που ακριβώς==
=
πρέπει να φτιαχτεί το εμπορικό κέντρο==
=
αιτιολογώντας όσο πιο αναλυτικά μπορείς==
την απάντηση σουK=

=
=
=

ΕΠΙΛΕΞΤΕ=ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ=ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
=

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΑΣK=
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΒΑΘΜΑ==

=
==================
=================Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                 Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

                 
                                                                                                    

                                                                                                  ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ==
=============================================================================================ΠΕMP=ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ=



 
 

ΛΥΣΕΙΣ  Α 
 

Θέμα Nο EΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ) 
 

N=)=παρανομαστής= O=)=μικρότερο=I=παρανομαστή= P=)=γινόμενο=N=
=
4=)=N==I=M=
=
Θέμα Oο EΘΕΩΡΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ) 
=
N=)=κατακορυφήν==O=)=παραπληρωματικές=I=N8MM====P=)=εντός=I=εκτός=
=
4=)=εναλλάξ=
=
Θέμα Pο EΑΣΚΗΣΗ) 
=
Α===E6-O) ∙=E6H4)H8∙=ENO-O)================== Β===5=∙=E=O∙5=-=P∙NOMNO=)=
Α===4∙NM=H=8∙NM===================================Β===5∙ENM-P∙N)=
Α===4M=H=8M== = = = Β===5∙ENM-P)=
Α===NOM===OP∙5∙P = = = = Β===5∙T=
= = = = = = Β===P5===5∙T=

= =
= = = Μ.Κ.ΔENOM=I=P5)===5== = Ε.Κ.Π=ENOMIP5)===OP∙5∙P∙T===84M=
=

Θέμα 4ο EΑΣΚΗΣΗ) 
 

NO€∙ =
NMM
NT5 ON€= = MKT€∙NK5===NIM5€=Το εισιτήριο για=N=διαδρομή=I=για==

=
OM∙O===4M=διαδρομές θα κοστίζει=NIM5∙4M===4O€=I=άρα τον συμφέρει η==
=
κάρτα απεριορίστων διαδρομώνK=

=
Θέμα 5ο EΑΣΚΗΣΗ) 
=
Θα πρέπει να ενώσω τα χωριά με ευθύγραμμα τμήματα και να φέρω==τις=
μεσοκαθέτους των τριών ευθυγράμμων τμημάτωνK=Αυτές θα τέμνονται σε ένα=
μόνο σημείο=Eπαράκεντρο)K=Εκεί πρέπει να φτιαχτεί το εμπορικό κέντροK=
=

=
=
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