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ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΠΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ  (ΕΠΙΛΕΓΕΣΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΑΣΕ Ε ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΤΟ) 

ΘΕΜΑ 1  

Α. Πότε δυο ποςά λζγονται αντιςτρόφωσ ανάλογα; Να δοκεί ζνα παράδειγμα αντιςτρόφωσ 

αναλόγων  ποςϊν.                                                                                            (Μονάδεσ 3) 

Β. Σα ποςά ,x y που δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα είναι ανάλογα; 

χ 3 4 1 0,6 

ψ Ο,9 1,2 0,3 1,8 
            (Μονάδεσ 1,6) 

Γ.  Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ωςτζσ () ι Λανκαςμζνεσ (Λ): 

1. Δυο ποςά ,x y είναι ανάλογα. Αν οι τιμζσ του x  διαιρεκοφν με το 5, τότε οι αντίςτοιχεσ 

τιμζσ του y  κα διαιρεκοφν με το 5. 

2. Δυο ποςά ,x y είναι ανάλογα. Αν οι τιμζσ του x  πολλαπλαςιαςτοφν με το 2, τότε οι 

αντίςτοιχεσ τιμζσ του y  κα διαιρεκοφν με το 
1

2
. 

3. Αν δφο ποςά ,x y  είναι αντιςτρόφωσ ανάλογα τότε το πθλίκο 
y

x
είναι ςτακερόσ 

αρικμόσ. 

4.  

5.  

 

  

 

 

(Μονάδεσ 2) 

 

 

Η θμιευκεία του διπλανοφ 
ςχιματοσ είναι γραφικι 
απεικόνιςθ δφο ποςϊν ,x y

που είναι ανάλογα.  
 

 



ΘΕΜΑ 2 

Α) Σι ονομάηεται κφκλοσ με κζντρο Ο και ακτίνα ρ ;                                                   (Μονάδεσ 3) 

Β) Να ςυμπλθρϊςετε τα παρακάτω κενά , ϊςτε να προκφψουν αλθκείσ προτάςεισ . 

1. Ο κφκλοσ   𝛫, 3𝑐𝑚   ζχει κζντρο το ςθμείο ………….. και θ ακτίνα του είναι ίςθ με ………………..   

2. Η χορδι που περνάει από το κζντρο του κφκλου λζγεται …………………………………….. και είναι θ    

………………………………………………….. χορδι του κφκλου .  

3. Ο κφκλοσ   Ο, ρ  μαηί με το μζροσ του επιπζδου που περικλείει ονομάηεται  

……………………………………………………………  . 

       4. Δυο κφκλοι με ακτίνεσ ίςεσ είναι ………………………..      .                                  (Μονάδεσ 2) 

Γ) Ζςτω κφκλοσ   Ο, ρ  και  ΟΜ θ απόςταςθ του κζντρου του κφκλου από μια ευκεία ε . Να   

           αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β . 

 

 

(Μονάδεσ 1,6) 

ΘΕΜΑΣΑ ΑΚΗΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΓΕΣΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΑΣΕ Ε ΔΤΟ ΑΠΟ ΣΑ ΣΡΙΑ) 

 

ΑΚΗΗ 1 

Δίνονται οι παραςτάςεισ : 

Α =  32 − 23 ∙  4 ∙  −5 + 52 + 43:  −2 ∙ 3 + 2 ∙ 11  

𝛣 = 2 ∙ 62 +  −33 − 4 ∙  −5 + 7 ∙ 2014 −  5 ∙ 7 + 17 ∙  −2  ∙ 92 

 α) Να υπολογίςετε τθν τιμι των παραςτάςεων  Α  και  Β .                                                        (Μονάδεσ  4) 

       β) Σι αρικμοί είναι οι Α και Β;                                        (Μονάδεσ 1) 

               γ) Αν Α=9  και  Β=-9 ,  να λφςετε τθν εξίςωςθ :   Α−𝑥 = Β                                         (Μονάδεσ 1,6 ) 

) 

 

 

ΣΗΛΗ Α  ΣΗΛΗ Β 

i) ΟΜ < ρ a) Η ευκεία ε είναι εφαπτομζνθ του κφκλου  

ii) ΟΜ = ρ b) Η ευκεία ε  είναι εξωτερικι του κφκλου  

iii) ΟΜ > ρ c) Η ευκεία ε είναι τζμνουςα του κφκλου 



 

ΑΚΗΗ 2 

Μια ομάδα μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου του Γυμναςίου Καλλονισ αποφάςιςε να πάρει μζροσ 

ςϋζνα μακθματικό διαγωνιςμό. Η γραπτι δοκιμαςία περιλαμβάνει επίλυςθ προβλθμάτων με 

χρθματικό ζπακλο ανάλογο με το πλικοσ των προβλθμάτων που κα επιλφςουν (όλα τα 

προβλιματα ζχουν τθν ίδια χρθματικι αξία). Αν οι μακθτζσ λφςουν 30 προβλιματα κα πάρουν 

450 Ευρϊ.  

1. Πόςα Ευρϊ κα πάρουν αν λφςουν 35 προβλιματα;           (Μονάδεσ 2) 

2. Αν x  είναι το πλικοσ των λυμζνων προβλθμάτων και y τα αντίςτοιχα χριματα, ποια 

ςχζςθ ςυνδζει τισ τιμζσ x  και y ;                                         (Μονάδεσ 1,6) 

3. Μποροφν να περάςουν ςτθ δεφτερθ φάςθ του διαγωνιςμοφ αν πάρουν τουλάχιςτον 

600 Ευρϊ. Ποιοσ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ προβλθμάτων που πρζπει να λφςουν; 

(Μονάδεσ 3) 

ΑΚΗΗ 3  

Σηο παρακάηω ζτήμα οι εσθείες 1  και 2  είναι παράλληλες. Έζηω Α ηο ζημείο ηομής ηων 1 , 

3  και 4 , Β ηο ζημείο ηομής ηων 2  και 3  και Γ ηο ζημείο ηομής ηων 2  και 4 . 

 

α) Να σπολογίζεηε ηη γωνία ̂ .                                                         

(Μονάδες 1,3) 

 

β) Να σπολογίζεηε ηις γωνίες ˆˆ ,  . Να 

αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζας. (Μονάδες 4) 

                              

γ) Τι είδοσς ηρίγωνο είναι ηο ΑΒΓ; Να 

δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζας.                                                                                                                   

(Μονάδες 1,3) 

 
 

 

 ας ευχόμαστε επιτυχία  

 


