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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

ΩΡΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

 
 
ΘΕΜΑ 1 (16965) 

Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x2 – 4x + 5 ,xЄR .   
α) Να αποδείξετε ότι η f γράφεται στη μορφή f(x) = (x - 2)2 + 1. (Μονάδες 12) 
β) Στο σύστημα συντεταγμένων που ακολουθεί, να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f, 
μετατοπίζοντας κατάλληλα την y = x2. (Μονάδες 13) 

 

 
ΘΕΜΑ 2 - 20336 

 
Δίνεται το σύστημα: 2x 4 y 1 


x 6 y 2 
α) Να αποδείξετε ότι το σύστημα έχει λύση για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό  λ. 

(Μονάδες 7) 

β) Να βρείτε τα x και y συναρτήσει του λ.                     (Μονάδες 8) 

 γ) Να προσδιορίσετε την τιμή του λ, για την οποία οι ευθείες:  

2x - 4y = 1 - λ ,  

x + 6y = λ + 2 και  

16x + 16y = 19 διέρχονται από το ίδιο σημείο.                                                                                                

                                                                                                                                                    (Μονάδες 10) 
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ΘΕΜΑ 3 – 20337 

 

Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με περίμετρο ίση με 24cm έχει την ακόλουθη ιδιότητα: αν 

αυξήσουμε το μήκος του κατά 3cm και ελαττώσουμε το πλάτος του κατά 2cm, θα προκύψει ένα 

ορθογώνιο με εμβαδόν διπλάσιο του εμβαδού του αρχικού  ορθογωνίου. 

α) Να εκφράσετε την παραπάνω κατάσταση με ένα σύστημα δύο  εξισώσεων  με  δυο αγνώστους.                                                                                                                             

                                                                                                                  (Μονάδες 10) 

β) Να βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου. (Μονάδες 15) 

 

 

 
ΘΕΜΑ 4 (17650) 
 
Δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος x cm, πλάτος y cm, περίμετρο ίση με 
38cm και με την ακόλουθη ιδιότητα: 
Αν αυξήσουμε το μήκος του κατά 2cm και μειώσουμε το πλάτος του κατά 4cm, θα 
προκύψει ένα ορθογώνιο με εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν του αρχικού. 
α) Να εκφράσετε τα δεδομένα με ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους. 
 
                                                                                                                                                  (Μονάδες 10) 
β) Να βρείτε τις τιμές των διαστάσεων x, y του ορθογωνίου.                                      (Μονάδες 15) 
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