
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

12/2/2022 

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 

ΘΕΜΑ Α 

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

i. Ισχύει ότι 0,2·0,3=0,6 

ii. 2 στρέμματα = 2.000 m2 

iii. 1 lt =1 dm2  

iv. 20 g = 0,00002 t  

v. Η εξίσωση 0 · 𝑥 = 0  έχει λύση τον αριθμό 2022 
vi. Απόσταση δύο παράλληλων ευθειών λέγεται το μήκος κάθε ευθύγραμμου τμήματος 

που έχει τα άκρα του σε αυτές. 

vii. Διάμετρος του κύκλου λέγεται η χορδή που περνάει από το κέντρο του κύκλου. 

viii. Συμπληρωματικές γωνίες ονομάζονται δύο γωνίες με άθροισμα 180⁰. 
ix. Δύο ευθείες του επιπέδου κάθετες σε μια τρίτη ευθεία είναι μεταξύ τους κάθετες. 
x. Δύο κατακορυφήν γωνίες είναι συμπληρωματικές. 

Α2. Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς. 

α) 
11

2
 

β) 
37

4
 

γ) 
246

16
 

δ) 
11,2

0,1
 

ε)  
8,75

12,5
                                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: 

α) 230·0,01 

β) 163,1: 0,001 



 

γ) 1,22 

δ) 1,4·2,9 + 0,0096 : 0,01                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 5        

 

Β2. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά: 

α) 1h 25min =_________ min = _____________ sec  

β) 5 lt = __________ cm3 

γ) 0,015 Km2 =____________ dm2 

δ) 551 mm = ______________ dm 

ε) 12.189 cm2 = ____________ στρέμματα 

                                                                                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ 10        

Β3. Σχεδιάστε μια γωνία xOy =82⁰. Να φέρετε μια ημιευθεία Οz που να χωρίζει τη γωνία 

xOy σε δύο γωνίες  από τις οποίες η μία να είναι ίση με 36⁰. 

                                                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να λύσετε τις εξισώσεις: 

α) 3 + 12: 𝑥 = 6 

β) 𝑥: 2 + 5 = 11 

γ) 8 · 𝑥 − 3 · 𝑥 = 25 

                                                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Γ2. Να σχεδιάσετε δύο ευθείες ε1 και ε2 παράλληλες προς μια ευθεία ε, των οποίων οι 

αποστάσεις από την ευθεία ε να είναι ίσες με 2,5 cm και 1cm αντίστοιχα. 

                                                                                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Αν σε έναν αριθμό προσθέσουμε το μισό του αριθμού αυτού και στη συνέχεια 

αφαιρέσουμε τα 
2

3
 του αριθμού τότε προκύπτει ο αριθμός 1. Να βρείτε ποιος είναι ο 

αριθμός αυτός.                                                                                                ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Δ2. Να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ=10 cm. Να πάρετε ένα σημείο Ν μεταξύ 

των σημείων Α και Β ώστε να είναι ΑΝ= 4 cm. Να φέρετε τους κύκλους (Α, ΑΝ) και (Μ, 

ΜΑ), όπου Μ το μέσο του ΑΒ. Αν οι δύο κύκλοι τέμνονται στα σημεία Κ και Λ, τότε να 

βρείτε την περίμετρο του τετράπλευρου ΑΚΜΛ.                                                    ΜΟΝΑΔΕΣ 20  



 

 

                                ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


