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Αξιολόγηση στα Μαθηματικά Προσανατολισμού                                 Β΄ Γ.Ε.Λ 

            
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

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

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

 

ΩΡΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

 

   1.  ** Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή ενός χαρτονομίσματος των 200 δρχ. με 

κέρματα των 10 και 20 δρχ.; (Θέλουμε κέρματα και των δύο ειδών). 

 

   2.  * Να βρείτε τις ακέραιες λύσεις των εξισώσεων: 

    i)   71x - 50ψ = 1 

    ii)  43x + 64ψ = 1 

    iii) 243x + 189ψ = 9 

 

    3.  ** Εάν α, β  Ζ* να αποδείξετε ότι η διοφαντική εξίσωση αx + βψ = κα + λβ έχει λύση για κάθε κ, λ 

 Ζ. 

 

   4.  ** α) Να λυθεί η διοφαντική εξίσωση 4x + 5y = 2 

β) Στο ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων Oxy να βρεθούν τα σημεία της ευθείας που έχει εξίσωση 

4x + 5y = 2, τα οποία βρίσκονται στην δεύτερη γωνία των αξόνων και έχουν ακέραιες 

συντεταγμένες. 

 

   5.  ** Μια ομάδα ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής κατηγορίας στους αγώνες, που έχει 

δώσει έως τώρα, έχει συγκεντρώσει 38 βαθμούς και έχει υποστεί 5 ήττες. Αν οι ισοπαλίες που έχει 

φέρει, είναι περισσότερες από τις ήττες, αλλά και οι νίκες περισσότερες από τις ισοπαλίες, να βρεθεί ο 

συνολικός αριθμός των αγώνων, που έχει δώσει η ομάδα αυτή, με δεδομένο ότι, από κάθε νίκη παίρνει 

3 βαθμούς, από κάθε ισοπαλία 1 και στην ήττα 0. 

 

   6. ** Ένας χρυσοχόος, επιστρέφοντας στο μαγαζί του, διαπιστώνει ότι του λείπουν οι λίρες που είχε 

αφήσει το προηγούμενο βράδυ διατεταγμένες σε σχήμα τετραγώνου. 

Στην ερώτηση που έκανε στον υπάλληλό του: "που πήγαν οι λίρες;" πήρε την απάντηση: 

-  «Ήρθαν τρεις κλέφτες και τις άρπαξαν. Άφησαν μόνο δύο, που τις έχω στο συρτάρι. Θα τις 

έπαιρναν και αυτές, αλλά δεν μπορούσαν να τις μοιράσουν εξίσου οι τρεις μεταξύ τους». 

Να εξετάσετε αν ο υπάλληλος έλεγε την αλήθεια. 

         Εύχομαι επιτυχία στον στόχο σας!!!!!!!!!!!!!!! 
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