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 ΣΟΠΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΔ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

«Ο ΘΑΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄» 

ΑΒΒΑΣΟ 9 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019 

ΘΔΜΑΣΑ 

1
ο
 ΘΔΜΑ :   

 
ην ράξηε ηνπ ΠΖΛΗΟΤ θαίλεηαη κέξνο ηεο Δζληθήο νδνύ (Δ.Ο.) ΒΟΛΟΤ-ΝΔΟΥΩΡΗΟΤ. Ζ απόζηαζε ηνπ 

παξαιηαθνύ ηκήκαηνο πξνο ηνλ ΠΑΓΑΖΣΗΚΟ ΚΟΛΠΟ από ΒΟΛΟ κέρξη ΚΑΛΑ ΝΔΡΑ είλαη 18,9 Km. Με 

ηα βειάθηα ζεκεηώλνληαη νη θνηλόηεηεο θαηά ζεηξά πνπ πεξλά ν δξόκνο : ΒΟΛΟ-ΑΓΡΗΑ-ΚΑΣΩ ΛΔΥΩΝΗΑ-

ΑΝΩ ΛΔΥΩΝΗΑ-ΜΑΛΑΚΗ-ΚΑΣΩ ΓΑΣΕΔΑ-ΚΑΛΑ ΝΔΡΑ: 

1) Αλ ε απόζηαζε ΚΑΣΩ ΛΔΥΩΝΗΑ-ΑΝΩ  ΛΔΥΩΝΗΑ είλαη 1,6 Km, ε απόζηαζε ΒΟΛΟ-ΑΝΩ ΛΔΥΩΝΗΑ 

είλαη 11,6 Km θαη ε απόζηαζε ΒΟΛΟ-ΑΓΡΗΑ είλαη 7,1 Km, λα ππνινγηζηεί ε απόζηαζε ΑΓΡΗΑ-ΚΑΣΩ 

ΛΔΥΩΝΗΑ. 

2) Να ππνινγηζηεί ε απόζηαζε ΑΓΡΗΑ-ΚΑΛΑ ΝΔΡΑ θαη ε απόζηαζε ΑΓΡΗΑ-ΑΝΩ ΛΔΥΩΝΗΑ. 

3) Αλ ε απόζηαζε ΑΝΩ ΛΔΥΩΝΗΑ-ΜΑΛΑΚΗ είλαη 2,3 Km θαη ε απόζηαζε ΜΑΛΑΚΗ-ΚΑΣΩ ΓΑΣΕΔΑ 

είλαη 2,6 Km, λα ππνινγηζηεί ε απόζηαζε ΒΟΛΟ-ΚΑΣΩ ΓΑΣΕΔΑ. 

4) ε θάζε βειάθη λα γξάςεηε πόζν απέρεη ε θάζε θνηλόηεηα από ην ΒΟΛΟ ζε Km. 

5) Γλσξίδεηε ζε πνην ηκήκα ηεο παξαιηαθήο νδνύ ππάξρεη έληνλν θπθινθνξηαθό πξόβιεκα, θπξίσο θαηά ηνπο 

ζεξηλνύο κήλεο; Τπάξρεη ιύζε; 

 

2ο ΘΔΜΑ : Γίλνληαη νη αξηζκνί ρ, ς, σ, σο απνηέιεζκα ησλ παξαθάησ πξάμεσλ: 

𝜒 = 36,67 ∙ 0,11 + 1,58: 0,11 − 16,47: 1,11 

𝜓 =  6 +
11

2
 ∙  5−

9

2
 : (8 −

13

2
) 

𝜔 = 8 ∙ 7 ∙ 5 ∙ 3: 14: 15 

α) Να ππνινγηζηνύλ νη αξηζκνί ρ, ς, σ . (Μέρξη 4 δεθαδηθά ςεθία). 
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 β) Να ζηξνγγπινπνηεζνύλ νη αξηζκνί ρ, ς, σ ζην πξώην δεθαδηθό ςεθίν (ζηξνγγπινπνίεζε ζηα δέθαηα) θαη 

λα νλνκαζηνύλ αληίζηνηρα ρ1, ς1, σ1,  νη λένη αξηζκνί. 

γ) Πνηνο είλαη ν κέζνο όξνο ησλ παξαπάλσ ζηξνγγπινπνηεκέλσλ αξηζκώλ ρ1, ς1, σ1; 

δ) Πόζν πξέπεη λα απμεζεί ν κεγαιύηεξνο από ηνπο ηξεηο ζηξνγγπινπνηεκέλνπο αξηζκνύο ρ1, ς1, σ1., ώζηε ν 

κέζνο όξνο λα γίλεη 3,9; 

 

3ο ΘΔΜΑ :Ο Κσλζηαληίλνο είλαη καζεηήο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ αξέζεη λα «παίδεη» κε ηνπο αξηζκνύο. 

Μηα κέξα ζθέθηεθε ην εμήο : Έλαο θπζηθόο αξηζκόο Α έρεη έμη ςεθία (εμαςήθηνο). Σα πέληε από απηά είλαη ην 

3 θαη έλα από απηά είλαη ην 6. Μαδί κε ηνλ Κσλζηαληίλν λα : 

α)  Δπηβεβαηώζεηε όηη ν Α δηαηξείηαη αθξηβώο κε ην 3. 

β)  Γηθαηνινγήζεηε όηη ν Α δελ δηαηξείηαη αθξηβώο κε ην 45. 

γ)  Βξείηε πνην πξέπεη λα είλαη ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ Α,  ώζηε, ν Α λα δηαηξείηαη αθξηβώο κε ην 12; 

δ)  Βξείηε πόζνη θαη πνηνη αξηζκνί πξνθύπηνπλ κε ηηο κεηαζέζεηο ησλ ςεθίσλ ηνπ Α; 

 

4ο ΘΔΜΑ :  Να ζρεδηάζεηε κηα επζεία (ε) θαη λα πάξεηε πάλσ ζ’ απηή δύν ζεκεία Α θαη Β. 

1) Να γξάςεηε ηηο εκηεπζείεο πνπ νξίδνληαη κε αξρή ην Α θαη κε αξρή ην Β. Πνηεο εκηεπζείεο είλαη 

αληηθείκελεο; 

2) ηα ζεκεία Α θαη Β λα ραξάμεηε (κε γλώκνλα) ηηο εκηεπζείεο Αρ θαη Βς πνπ είλαη θάζεηεο ζην επζύγξακκν 

ηκήκα ΑΒ θαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά εκηεπίπεδα σο πξνο ηελ επζεία ΑΒ.  

3)  ηηο εκηεπζείεο Αρ θαη Βς λα νξίζεηε ηα ζεκεία Γ θαη Γ αληίζηνηρα, έηζη ώζηε λα είλαη ΑΓ=ΒΓ (κε ην 

δηαβήηε). Να ραξάμεηε ην ηκήκα ΓΓ πνπ ηέκλεη ην ΑΒ ζην ζεκείν Μ. Πνηα ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ  Μ ζηα 

ηκήκαηα ΑΒ θαη ΓΓ; ( Ο έιεγρνο λα γίλεη κε δηαβήηε). 

4) Να θέξεηε ηα ηκήκαηα ΓΒ θαη ΑΓ θαη λα ηα ζπγθξίλεηε (κε δηαβήηε). Να δηαηάμεηε ζε ζεηξά κεγέζνπο ηα 

ηκήκαηα ΓΜ, ΓΑ, ΓΒ. Πόζα ηξίγσλα ππάξρνπλ ζην ζρήκα πνπ δεκηνπξγήζεθε; 

5) Πνηεο γσλίεο ηνπ ζρήκαηνο είλαη ίζεο; (Ο έιεγρνο λα γίλεη κε ην κνηξνγλσκόλην). 

 

Τα θέμαηα είναι ιζοδύναμα και κάθε θέμα βαθμολογείηαι με 5 μονάδες  Διάρκεια διαγωνιζμού: 3 ώρες 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 


