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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
(α) Να λύσετε όλες τις ασκήσεις.
(β) Να χρησιµοποιήσετε πένα χρώµατος µπλε. Τα σχήµατα µπορούν να γίνονται µε
µολύβι. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού (TIPP – EX).
(γ) ∆εν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής µηχανής.
(δ) Όταν οι απαντήσεις είναι δεκαδικοί αριθµοί, να δίνονται κατά προσέγγιση δύο
δεκαδικών ψηφίων.
(ε) Μετά το τέλος του εξεταστικού δοκιµίου επισυνάπτεται τυπολόγιο.
ΘΕΜΑ 1ο
Να κάνετε τις πράξεις:
(α) 62 − 4 ⋅ (8 + 2)

(βαθµοί 2)

3 7
(β) 2 ÷
5 10

(βαθµοί 2)

(γ) 215 ÷ 213 + 2 0

(βαθµοί 2)

(δ) 0,03 ⋅ 300 + 5,2

(βαθµοί 2)
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(βαθµοί 2)
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ΘΕΜΑ 2ο
Αγόρασε κάποιος µια τηλεόραση µε έκπτωση 15% πάνω στην αρχική τιµή πώλησης
και πλήρωσε 731 λίρες. Ποια ήταν η αρχική τιµή πώλησης της τηλεόρασης;
(βαθµοί 10)
ΘΕΜΑ 3ο
Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει το µηνιαίο µισθό σε λίρες των 20 υπαλλήλων µιας
εταιρείας.
Μισθός σε λίρες
xi
600
760
840
1040
1280

Συχνότητα
υπαλλήλων
fi
3
5
6
4
2

Να βρείτε:
(α) την επικρατούσα τιµή των παρατηρήσεων,

(βαθµοί 2)

(β) τη µέση τιµή (µέσο όρο) των µισθών,

(βαθµοί 3)

(γ) πόσοι υπάλληλοι παίρνουν µισθό λιγότερο
από 840 λίρες,

(βαθµοί 2)

(δ) το ποσοστό (%) των υπαλλήλων των οποίων ο µισθός
είναι µεγαλύτερος από 760 λίρες.
(βαθµοί 3)

ΘΕΜΑ 4ο
Κώνος έχει ακτίνα βάσης 5 cm και ύψος 12 cm.
Να βρείτε:
(α) το εµβαδόν της βάσης του κώνου,

(βαθµοί 2)

(β) τη γενέτειρα (λ) του κώνου,

(βαθµοί 2)

(γ) το εµβαδόν της κυρτής επιφάνειας του κώνου,

(βαθµοί 2)

(δ) την ολική επιφάνεια του κώνου,

(βαθµοί 2)

(ε) τον όγκο του κώνου.

(βαθµοί 2)

(Οι απαντήσεις µπορούν να δοθούν σε συνάρτηση του π)
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ΘΕΜΑ 5ο
3
ενός κεφαλαίου τοκιστούν προς 4% για ένα χρόνο δίνουν 240 λίρες τόκο
5
περισσότερο από τον τόκο που δίνει το υπόλοιπο κεφάλαιο όταν τοκισθεί προς 3%
για ένα χρόνο. Να βρείτε το κεφάλαιο;
(βαθµοί 10)

Αν τα

ΘΕΜΑ 6ο
Σε χάρτη του κτηµατολογίου µε κλίµακα 1:2000 παρουσιάζεται ένα κτήµα ΑΒΓ∆,
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα µε Α∆ ⊥ ΑΒ, ΒΓ ⊥ ΑΒ, ΑΒ=4 cm, ΒΓ=5 cm και
Α∆=8 cm.
Β

Α

Γ

∆

Να βρείτε:
(α) το µήκος της περιµέτρου του κτήµατος σε µέτρα,

(βαθµοί 4)

(β) το συνολικό κόστος της περίφραξης, αν κάθε µέτρο
περίφραξης κοστίζει 12 λίρες,

(βαθµοί 4)

(γ) το εµβαδόν του κτήµατος σε τετραγωνικά µέτρα.

(βαθµοί 2)

ΘΕΜΑ 7ο
Για να κατασκευάσουµε ένα δρόµο µήκους 318 µέτρων θα χρησιµοποιήσουµε τρία
συνεργεία. Το συνεργείο Α µπορεί να κατασκευάσει 1 µέτρο του δρόµου σε 1 ώρα, το
συνεργείο Β µπορεί να κατασκευάσει 1 µέτρο του δρόµου σε 30 λεπτά της ώρας και
το συνεργείο Γ µπορεί να κατασκευάσει 1 µέτρο του δρόµου σε 20 λεπτά της ώρας.
Να υπολογίσετε σε ώρες το χρόνο που χρειάζεται για να κατασκευασθεί ο δρόµος,
όταν και τα τρία συνεργεία εργάζονται ταυτόχρονα.
(βαθµοί 10)
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ΘΕΜΑ 8ο
Στο παρακάτω σχήµα το ΑΒΓ∆ είναι τετράγωνο µε πλευρά 120 m. Αν εφω=1,6 και
εφφ=1,5, να υπολογίσετε το εµβαδόν του ΑΕΖ∆.

(βαθµοί 10)

ΘΕΜΑ 9ο
Οι πόλεις Α και Β απέχουν µεταξύ τους 160 Km. Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από την πόλη
Α µε κατεύθυνση την πόλη Β και ταυτόχρονα µια µοτοσικλέτα ξεκινά από την πόλη Β
µε κατεύθυνση την πόλη Α. ∆ύο ώρες µετά από την αναχώρηση τους τα δύο οχήµατα
3
συναντήθηκαν στο σηµείο Γ. Αν η ταχύτητα της µοτοσικλέτας είναι τα
της
5
ταχύτητας του αυτοκινήτου, να βρεθούν οι ταχύτητες των δύο οχηµάτων και η
απόσταση του σηµείου Γ από την πόλη Α.
(βαθµοί 10)

ΘΕΜΑ 10ο
Σε µια επιχείρηση ο συνέταιρος Α κατέθεσε 20000 λίρες περισσότερες από το
συνέταιρο Β. Η επιχείρηση απέδωσε κέρδη 64000 λιρών. Ο συνέταιρος Α πήρε 8000
λίρες περισσότερο κέρδος από το συνέταιρο Β. Να βρείτε:
(α) το κέρδος που πήρε ο κάθε συνέταιρος,

(βαθµοί 5)

(β) το ποσό που κατέθεσε ο κάθε συνέταιρος.

(βαθµοί 5)

ΤΕΛΟΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Γεωµετρία
α) Εµβαδά ευθυγράµµων σχηµάτων
E = β⋅ υ
Παραλληλόγραµµο
Τρίγωνο
Ρόµβος
Τραπέζιο

β⋅υ
2
(
δ1 ⋅ δ 2 )
E=
2
(
β1 + β 2 ) ⋅ υ
E=
2
E=

β) Κύκλος
Μήκος κύκλου

Γ = 2πR

Εµβαδόν κύκλου

E = πR 2

γ) Στερεοµετρία
Ορθό πρίσµα

Επ =Πβ.υ

V=Eβ.υ

Ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο

Εολ= 2(αβ+αγ+βγ)

V = α ⋅β ⋅ γ

Κύβος

Εολ= 6α2

V=α3

Κύλινδρος

Eκ=2πRυ

V=πR2υ

Κώνος

Εκ=πRλ

V=

πR 2 υ
3

Σφαίρα

Ε=4πR2

V=

4
πR 3
3

2. Απλός τόκος: T =

KEX
, όπου Χ ο χρόνος σε έτη
100

