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Θεωρία 

Θεωρία 1η  

Α. Ποια διαίρεση ονοµάζεται ευκλείδεια διαίρεση; 
Β. Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν γράφοντα̋ στην  

κόλλα σα̋ δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη  
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθο̋ αν η πρόταση είναι λάθο̋. 
α) 20 – 12 : 4 = 2. 
β) Το ΕΚΠ των αριθµών 2 και 6 είναι το 12. 
γ) Οι αριθµοί 12696,  61206 και 1560 διαιρούνται και µε το 2 και µε  

το 3. 
δ) Ο αριθµό̋ 13 είναι σύνθετο̋. 

ε) Ένα̋ φυσικό̋ αριθµό̋ διαιρείται µε το 4 αν τα δύο τελευταία  
ψηφία του σχηµατίζουν αριθµό που διαιρείται µε το 4. 

 

Θεωρία 2η   
Α. Ποιε̋ γωνίε̋ ονοµάζονται κατακορυφήν (τον ορισµό). 
 Στο παρακάτω σχήµα να βρείτε και να ονοµάσετε τι̋ κατακορυφήν  

γωνίε̋: 
 
 
 
 
 
 
Β. Τι ονοµάζουµε χορδή και τι διάµετρο σε έναν κύκλο;  
 
 
 

Να απαντήσετε µόνο σε ένα από τα δύο θέµατα θεωρία̋ 

 
 
 

 



Ασκήσεις 

Άσκηση 1η  

∆ίνονται οι παραστάσει̋: Α=(23 + 5 · 2) : 32 + (15 – 3 · 5)5  και Β= 
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α) Να υπολογίσετε την τιµή τη̋ παράσταση̋ Α. 
β) Να τρέψετε το κλάσµα τη̋ παράσταση̋ Β σε απλό. 
 

Άσκηση 2η  
Στο διπλανό σχήµα οι ευθείε̋ ε1 και ε2 
είναι παράλληλε̋. Να βρείτε (χωρί̋ 
την χρήση µοιρογνωµονίου): 
α) Τι̋ γωνίε̋ α και β. 
β) Τι̋ γωνίε̋ γ και δ. 
Σε κάθε περίπτωση να 
δικαιολογήσετε το αποτέλεσµα.  
 

 
 

Άσκηση 3η  
Μια εταιρία είχε δύο υπαλλήλου̋. Αποφάσισε τον µήνα αυτό να µοιράσει τα 
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 από τα κέρδη τη̋ στου̋ δύο αυτού̋ υπαλλήλου̋ ανάλογα µε τον αριθµό 

παιδιών που είχε ο καθένα̋. Σε αυτόν που είχε 2 παιδιά έδωσε 4800 ευρώ. 
α) Πόσα ευρώ πήρε αυτό̋ που είχε τα 3 παιδιά; 
β) Πόσα ήταν τα κέρδη τη̋ εταιρία̋; 

 
 

Να λύσετε µόνο δύο από τι̋ τρεί̋ ασκήσει̋ 

 

Καλή Επιτυχία 
 

      Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                  Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

ΑΛΕΝΤΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                          ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


