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 ΣΟΠΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΔ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

«Ο ΘΑΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄» 

ΑΒΒΑΣΟ 10 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2018 

ΘΔΜΑΣΑ 

1
ο
 ΘΔΜΑ :  Γίλεηαη ε αξηζκεηηθή παξάζηαζε :  𝜒 =

2∙32−12018

22 − (1
3

4
+ 1,75) 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηεο παξάζηαζεο  ρ.  

β) Να πξνζδηνξίζεηε κεηαμύ πνησλ θπζηθώλ αξηζκώλ βξίζθεηαη ν ρ; 

γ) Σε πνηνλ από απηνύο ηνπο δύν αξηζκνύο είλαη πιεζηέζηεξα ν ρ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

δ) Να ππνινγίζεηε ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηεο παξάζηαζεο : 𝛢 = 4 ∙ 𝜒 −
𝜒+

1

4

𝜒−
5

12

 .  

2ο ΘΔΜΑ : Α) 1) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε θπζηθνύο αξηζκνύο, ώζηε ην άζξνηζκα ηξηώλ 

νπνησλδήπνηε αξηζκώλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδνρηθά θειηά λα είλαη ίζν κε 24. 
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 2) Να πξνζζέζεηε ηνπο αξηζκνύο ησλ παξαπάλσ εθηά θειηώλ. Τν άζξνηζκα πνπ βξήθαηε δηαηξείηαη κε ην 3; 

Γηαηξείηαη κε ην 9; 

Β) 1) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε θπζηθνύο αξηζκνύο,  ώζηε ην γηλόκελν ηξηώλ νπνησλδήπνηε 

αξηζκώλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδνρηθά θειηά λα είλαη ίζν κε 24. 
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 2) Να πξνζζέζεηε ηνπο αξηζκνύο ησλ παξαπάλσ εθηά θειηώλ. Πνηνη είλαη νη δηαηξέηεο ηνπ αζξνίζκαηνο  πνπ 

βξήθαηε; Πνηνη δηαηξέηεο ηνπ είλαη πξώηνη αξηζκνί; 

3ο ΘΔΜΑ :  Σηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 15κεινύο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ςήθηζαλ 135 καζεηέο θαη 

καζήηξηεο, 8 παηδηά έξημαλ ιεπθό θαη 4 έξημαλ άθπξν.( Σηηο εθινγέο γηα ην 15κειέο βάδνπκε κέρξη 7 ζηαπξνύο). 

Οη ηξείο πξώηνη ζε ςήθνπο ππνςήθηνη έιαβαλ : ν Τάζνο ην 51,22% (πεξίπνπ) ησλ εγθύξσλ ςήθσλ, ε Βάζσ 

έιαβε 65 ςήθνπο θαη ν Γηάλλεο έιαβε κία ςήθν πεξηζζόηεξε από ηνλ Τάζν. 

Α) Τη πνζνζηό ησλ παηδηώλ ςήθηζαλ έγθπξα, δειαδή δελ έξημαλ ιεπθό ή άθπξν;    Β)Πόζνη ςήθηζαλ ηνλ Τάζν 

θαη πόζνη ηνλ Γηάλλε;    Γ) Πνηνο ήιζε πξώηνο;  Γ)Τη πνζνζηό ησλ εγθύξσλ ςήθσλ πήξε ε Βάζσ;      Δ) Πνην 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαπξώλ πνπ πήξαλ νη ηξεηο απηνί πξώηνη ππνςήθηνη; Τη παξαηεξείηε; Σρνιηάζηε ην. 

4ο ΘΔΜΑ :  Να ζρεδηάζεηε κηα γσλία 𝜒𝛰𝜓 = 70°.  Σηε ζπλέρεηα λα ζρεδηάζεηε κηα γσλία 𝜒𝛰𝜃 =
2

5
𝜒𝛰𝜓 , πνπ 

λα έρεη κε ηελ γσλία 𝜒𝛰𝜓  θνηλή πιεπξά ηελ Ορ θαη λα είλαη ζην εζσηεξηθό ηεο 𝜒𝛰𝜓  , κηα άιιε γσλία 𝜒𝛰𝜁 =
9

7
𝜒𝛰𝜓 , πνπ λα έρεη κε ηελ γσλία 𝜒𝛰𝜓  θνηλή πιεπξά ηελ Ορ θαη λα είλαη ζην εμσηεξηθό ηεο 𝜒𝛰𝜓 . 

α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο 𝜒𝛰𝜃  θαη 𝜒𝛰𝜁 ζε κνίξεο πξηλ ηηο ζρεδηάζεηε. 

β) Να ζρεδηάζεηε ηελ αληηθείκελε εκηεπζεία ηεο Ος, ηελ Ος΄ θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηη είδνπο είλαη νη γσλίεο : 

𝜒𝛰𝜓 , 𝜒𝛰𝜃  𝜒𝛰𝜁 , 𝜒𝛰𝜓΄  𝜓𝛰𝜓΄  

γ) Να ζρεδηάζεηε ηελ δηρνηόκν Οδ ηεο γσλίαο 𝜒𝛰𝜓 . Πνηεο γσλίεο είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο, θαη πόζεο κνίξεο 

είλαη ε θάζε κία; 

δ) Πάλσ ζηηο πιεπξέο Ορ, Ος ηεο γσλίαο 𝜒𝛰𝜓  λα πάξεηε δύν επζύγξακκα ηκήκαηα ΟΑ=ΟΒ=5cm 

αληηζηνίρσο. Τη είδνπο ηξηγώλνπ είλαη ην ΟΑΒ, θαη γηαηί; Πνηεο γσλίεο είλαη πξνζθείκελεο ζηε πιεπξά ΑΒ ηνπ 

ηξηγώλνπ ΟΑΒ; Τη ζρέζε έρνπλ κεηαμύ ηνπο; 

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

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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