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ΘΕΩΡΙΑ
ΘΕΜΑ 1Ο
A . Ποιοί αριθµοί λέγονται πρώτοι και ποιοί σύνθετοι;
Να γράψετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση.
Β. Να διατυπώσετε τα κριτήρια διαιρετότητας, για να διαιρείται ένας φυσικός αριθµός :
i) µε το 2
ii) µε το 9
Γ. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες:
1. α⋅ (... + γ) = α⋅ β + ...

2. α ⋅ 1 = ...
3. α + ... = α
ΘΕΜΑ 2 Ο
Α. Πότε δύο γωνίες λέγονται παραπληρωµατικές;
Β. Πότε δύο γωνίες λέγονται κατακορυφήν;
Γ. Να αντιστοιχίσετε κάθε είδος γωνίας από τη στήλη Α µε τις αντίστοιχες µοίρες της
από τη στήλη Β:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στήλη Α
µηδενική γωνία
οξεία γωνία
ορθή γωνία
αµβλεία γωνία
ευθεία γωνία
πλήρης γωνία

Στήλη Β
α. µεταξύ 90 και 180
β.
90
γ.
0
δ. µεταξύ 0 και 90
ε. 180
στ. 360

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
∆ίνονται οι παραστάσεις

Κ=

5 4 3
+ ⋅ ( 2 − 2 ) − 32
3 3

,

Λ = −12 + 17 − 6 − ( 22 − 6 )

,

Μ=

4 4  6

: −  − + 1
3 5  15 

Α. Να υπολογίσετε τις τιµές των παραστάσεων Κ, Λ, Μ .
Β. Αν

Κ=

2
3

,

Λ = 1 και Μ =

16
15

1.Να διατάξετε από την µικρότερη στη µεγαλύτερη τις τιµές των παραστάσεων Κ, Λ, Μ.
2.Να βρείτε τις τιµές των: i)

Κ

και ii)

−Μ

.

ΘΕΜΑ 2Ο
Η τετραµελής οικογένεια του κυρίου Κώστα, στη Ρόδο, έχει µηνιαίο µισθό 2.500€.
Η οικογένεια δίνει το 20% του µισθού για ενοίκιο, το 45% του µισθού για φαγητό, τα

3
20

του µισθού σε ρουχισµό ενώ τα υπόλοιπα χρήµατα αποταµιεύονται.
1. Πόσα χρήµατα σε ευρώ δίνει η οικογένεια για ενοίκιο , πόσα για φαγητό και πόσα για
ρουχισµό το µήνα;
2. Τι ποσοστό των χρηµάτων της οικογένειας αποταµιεύονται το µήνα;
3. Λόγω οικονοµικής κρίσης ο µηνιαίος µισθός της οικογένειας µειώθηκε κατά 8%,
ποιος θα είναι ο νέος µισθός της οικογένειας;

ΘΕΜΑ 3Ο
Στο διπλανό σχήµα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι
παράλληλες και ΚΑ=ΚΒ.
1 . Να βρείτε τις γωνίες ω, λ αιτιολογώντας
την απάντησή σας.
2 . Να βρείτε τις γωνίες θ και η και να χαρακτηρίσετε το είδος του τριγώνου ΚΓ∆ ως
προς τις πλευρές του αιτιολογώντας τις
απαντήσεις σας.
3 . Αν η ηµιευθεία Κx είναι παράλληλη προς
τις ευθείες ε1 και ε2 ,να αποδείξετε ότι η Κx
 .
είναι διχοτόµος της γωνίας ΓΚΒ
(Χρησιµοποιήστε όποια γωνία θεωρείτε χρήσιµη για να δικαιολογήσετε τους ισχυρισµούς σας ).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Να απαντήσετε σε ένα (1) θέµα από τη ΘΕΩΡΙΑ και δύο (2) θέµατα από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ.
Χρησιµοποιείται µόνο µπλε ή µαύρο στυλό.
Όλες οι απαντήσεις σας να µεταφερθούν στην κόλλα σας.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
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