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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

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

 
1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

10ΛΕΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

 

 

33.  Για ποιες τιμές του φυσικού αριθμού κ το σύστημα:  

x + κy = 3 

κx + 4y = 6 

δέχεται μία λύση που είναι ζεύγος φυσικών αριθμών. 

35. Σε ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους x, y ισχύει: 

Dx + Dy = D 

Dx - Dy = 3D 

Αν το σύστημα έχει μοναδική λύση, να βρεθεί η λύση αυτή.  

36. Σε ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους x, y ισχύει: 

2DxDy και D  0 

Αν x + y = 6, να βρεθούν τα x, y. 

37. Σε ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους x, y ισχύει: 

D
2
 + 4D + 2Dx - 5  

α) Δείξτε ότι: (D - 2)
2
 + (Dx - 1)

2
 + D

2
y = 0.       

β) Να βρεθούν τα x, y. 

 

α) Να γράψετε συναρτήσει των αποστάσεων ΚΑ και ΚΒ το χρόνο των εξής διαδρομών:  

t1 - της ανόδου από το Α προς το Κ,  t2 - της καθόδου από το Κ προς το Β  

t3 - της ανόδου από το Β προς το Κ, t4 - της καθόδου από το Κ προς το Α.  

β) Να υπολογίσετε τις αποστάσεις ΚΑ και ΚΒ  

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τον τύπο t = s/υ.  
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47.  Δύο τετράγωνα με κέντρο Ο βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο. Η 

διαφορά των περιμέτρων τους είναι ίση με 40 m. Το εμβαδόν του 

γραμμοσκιασμένου τμήματος είναι ίσο με 500 m
2
. Πόσο είναι το 

εμβαδόν του κάθε τετραγώνου; 

 

48.  Ο Μάριος, η Ελένη και ο Νίκος βγαίνουν από ένα φούρνο όπου αγόρασαν κρουασάν και τυρόπιτες. Ένας φίλος 

τους ρωτάει: «Πόσο κάνει η τυρόπιτα και πόσο το κρουασάν»;  

 Μάριος: Πλήρωσα 2.400 δρχ. για 4 κρουασάν και 6 τυρόπιτες.  

 Ελένη: Πλήρωσα 1050 δρχ. για 3 κρουασάν και 2 τυρόπιτες.  

 Νίκος: Πλήρωσα 1.200 δρχ. για 2 κρουασάν και 3 τυρόπιτες.  

α) Με μία μόνο από τις τρεις πληροφορίες μπορεί κανείς να υπολογίσει την τιμή ενός κρουασάν και μιας 

τυρόπιτας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

β) Με δύο οποιεσδήποτε από τις τρεις πληροφορίες μπορεί κανείς να υπολογίσει την τιμή ενός κρουασάν και μιας 

τυρόπιτας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Υπόδειξη: Να παρατηρήσετε τις τρεις δυνατές περιπτώσεις.  

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ!!!!! 

http://blogs.sch.gr/iraidos/

