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ΘΕΜΑ Α 

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος)   ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

i. Το 25% της 1h είναι 25min

ii. Το 0 είναι θετικός αριθμός

iii. Αν |𝑥| = 5 τότε το 𝑥 θα είναι αναγκαστικά 5

iv. Η εξίσωση (−8) − 𝑥 = 2 έχει λύση 𝑥 = 10

v. Η εξίσωση 𝑥 − (−4) = −9 έχει λύση 𝑥 = −13
vi. Τα συμμετρικά ως προς σημείο σχήματα είναι ίσα.
vii. Κάθε κύκλος έχει άπειρους άξονες συμμετρίας
viii. Τα συμμετρικά σχήματα ως προς μια ευθεία είναι ίσα.
ix. Κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος ονομάζεται ένα σημείο του Ο, γύρω από το

οποίο, αν το σχήμα περιστραφεί κατά 360⁰, συμπίπτει με το αρχικό.
x. Οι συμμετρικές ως προς σημείο ευθείες είναι κάθετες

Α2. Να μετατρέψετε σε ποσοστά τα παρακάτω: 

α) 0,07 

β) 1,1 

γ) 
14

2000

δ) 
21

50

ε)  
55

20
   ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: 

α) (+|−9|) + (−|15|) 

β) +(−5) − (−3) + (+2) − (+8) 

γ) – (1 − 0,6 − 0,9) + (0,7 − 0,2 − 2,2) 

ε) |3 − 6|  − | − 6 − 8| 

δ) + (
1

9
−

1

3
) − (

5

3
−

1

6
)  ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
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Β2. Μεταξύ των παρακάτω αριθμητικών ψηφίων να βρεθούν εκείνα που έχουν: 

Α) έναν άξονα συμμετρίας 

Β) δύο άξονες συμμετρίας 

Γ) κανένα άξονα συμμετρίας 

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

 ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σε ένα κατάστημα ρούχων γίνεται έκπτωση 15% σε όλα τα είδη. Αν η αρχική τιμή από 

ένα παντελόνι είναι 80€, να βρείτε: 

α) το ποσό της έκπτωσης 

β) την τελική τιμή 

 ΜΟΝΑΔΕΣ 10

Γ2. Ο Γιώργος αγόρασε έναν υπολογιστή με έκπτωση 20%. Αν τελικά πλήρωσε 1500€, να 

βρείτε: 

α) την αρχική τιμή του υπολογιστή 

β) το ποσό της έκπτωσης 

 ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Γ3. Σχεδιάστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Να φέρετε μια ευθεία ε που να διέρχεται από την κορυφή 

Α και να μην έχει άλλο κοινό σημείο με το τρίγωνο. Να βρείτε το συμμετρικό του τριγώνου 

ΑΒΓ ως προς την ευθεία ε.  

 ΜΟΝΑΔΕΣ 20 
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