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ΘΕΜΑ Α 

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος)    ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

i. Αν ε είναι μια ευθεία, τότε υπάρχει μοναδική ευθεία παράλληλη στην ε που απέχει 

από αυτήν 3cm. 

ii. Αν Α είναι ένα σημείο μιας ευθείας ε, τότε η απόσταση του σημείου Α από την 

ευθεία ε είναι ίση με 0. 

iii. Αν τα σημεία Α και Β απέχουν 2cm από την ευθεία ε, τότε η ευθεία που διέρχεται 

από τα σημεία Α και Β είναι υποχρεωτικά παράλληλη στην ε. 

iv. Αν η διάμετρος ενός κύκλου είναι 5cm τότε η ακτίνα του θα είναι 10cm. 
v. Δύο κύκλοι με διαφορετικά κέντρα και ίσες ακτίνες είναι ίσοι. 

Α2. Σε έναν κύκλο ποια σχέση έχουν τα αντίστοιχα τόξα δύο ίσων επίκεντρων πλευρών;  

                                                                                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α3. Να σχεδιάσετε τις αποστάσεις του σημείου Μ από τις πλευρές του τετραπλεύρου 

ΑΒΓΔ.                                                                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δύο υπάλληλοι έχουν μηνιαίο μισθό 1500 €. Στον έναν από τους δύο έγινε αύξηση 8% 

και στον άλλο μείωση 5% πάνω στις αποδοχές του πρώτου υπαλλήλου όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν μετά την αύξηση. Να βρείτε τους νέους μισθούς. 

                                                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Β2. Ένας υπολογιστής το 2010 κόστιζε 1200 €. Το 2011 έγινε μείωση στην τιμή κατά 

25% και το 2012 νέα μείωση 20% πάνω στην τιμή του 2011. 

α) Να βρείτε ποια ήταν η τιμή το 2012. 

β) Η συνολική μείωση της τιμής είναι το άθροισμα των διαδοχικών μειώσεων δηλαδή 45% 

πάνω στην αρχική τιμή;                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να λύσετε τις εξισώσεις:  

i. 58 − x = 34  

ii. 568 + x = 987  

iii. x − 34 = 56   

iv. x · 15 = 60     

v. 12 · x = 144   

vi. 25 · x = 150 

vii. 
2+x

2
+ 7 = 10                                                                                                   ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Γ2. Να λύσετε τις εξισώσεις: 

i. 12x + 3 = 24
x

2
+ 3 

ii. 
2x+1

2
+ 1 = x                                                                                    ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με μήκος 7cm. Στην συνέχεια να 

σχεδιάσετε τον κύκλο που έχει διάμετρο το τμήμα ΑΒ.                                  ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Δ2. Στο παρακάτω σχήμα η ΑΒ είναι διάμετρος του κύκλου, και η γωνία ΒΟΓ=20ο. Αν η 

ΟΕ είναι διχοτόμος της γωνίας ΔΟΓ και το μέτρο του τόξου ΕΓ=70ο, να υπολογίσετε: 

α) Το μέτρο του τόξου ΒΓ. 

β) Τις γωνίες ΕΟΓ και ΕΟΑ. 

γ) Το μέτρο του τόξου ΑΔ. 

 

 

                                 

                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

                                  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


