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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
(α) Να λύσετε όλα τα θέματα αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας.
(β) Να χρησιμοποιήσετε πένα χρώματος μπλε.
Απαγορεύεται η χρήση
διορθωτικού υγρού ή ταινίας τύπου TIP-EX. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται
με μολύβι.
(γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.
(δ) Όταν οι απαντήσεις είναι δεκαδικοί αριθμοί, να δίνονται κατά προσέγγιση δύο
δεκαδικών ψηφίων
(ε) Στη λύση των ασκήσεων πρέπει να φαίνεται όλη η αναγκαία εργασία.
(στ) Μετά το τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο.

Θέμα 1
Να κάνετε τις πράξεις:

3
(α) 6,5 + 3 =
5
1
3
(β) 7 : 2 =
3
4

(βαθμοί 2)
(βαθμοί 2)

(γ) 15 + 2 ⋅ 5 + 70 − 7 =

(βαθμοί 2)

(δ) 4 − 0,4 + 0,04 =

(βαθμοί 2)

(ε) 4 ⋅ 37 + 38 + 2 ⋅ 37 − 39 =

(βαθμοί 2)
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Θέμα 2
Ένας πωλητής σε εταιρεία διάθεσης ηλεκτρονικών ειδών, παίρνει βασικό μισθό
€800 το μήνα. Επιπρόσθετα παίρνει προμήθεια 3% πάνω στην αξία των
πωλήσεων που κάνει. Να υπολογίσετε:
(α) το εισόδημά του τον Αύγουστο του 2009 κατά τον οποίο οι πωλήσεις του ήταν
αξίας €19 000
(βαθμοί 4)
(β) την αξία των πωλήσεων που έκανε τον Ιούλιο του 2009, αν το συνολικό
εισόδημά του ήταν €1880 .
(βαθμοί 6)

Θέμα 3
Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει την ημερήσια κατανάλωση νερού σε m3 μιας μεγάλης
κοινότητας κατά τις 120 ημέρες του πρώτου τετραμήνου του 2009.
Ημερήσια
Κατανάλωση Νερού
σε m3
xi

Αριθμός Ημερών του
πρώτου τετραμήνου
του 2009
fi

1600

10

1800

25

2200

30

2500

20

3000

35

Να βρείτε:
(α) την επικρατούσα τιμή ( xε ) της ημερήσιας κατανάλωσης

(βαθμοί 1)

(β) τη διάμεσο ( xδ ) της ημερήσιας κατανάλωσης

(βαθμοί 2)

(γ) τη μέση τιμή ( x ) της ημερήσιας κατανάλωσης

(βαθμοί 3)

(δ) το ποσοστό των ημερών με κατανάλωση 2200 m3

(βαθμοί 2)

(ε) το ποσοστό των ημερών με κατανάλωση κάτω από 2200 m3.

(βαθμοί 2)
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Θέμα 4
Κατατέθηκαν στην Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα δύο ποσά (αρχικά κεφάλαια)
που διαφέρουν κατά €2000. Το μικρότερο από τα δύο ποσά τοκίστηκε προς 3%
και το άλλο προς 4% με απλό τόκο. Μετά από δύο χρόνια και τα δύο κεφάλαια μαζί
με τους τόκους τους ανήλθαν στο ποσό των €15 000. Να υπολογίσετε τα δύο
αρχικά κεφάλαια.
(βαθμοί 10)

Θέμα 5
Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται

ΑΒΓΔ τετράγωνο,

ΕΖ // ΑΒ , ΒΗΓ ημικύκλιο,

Λ

ΑΕ = 4 cm , ΕΖ = 6 cm και η γωνία ΑΒΕ = 30° .

30o
4 cm
6 cm

Να υπολογίσετε:
Δ

(α) το μήκος των πλευρών ΕΒ και ΑΒ του τριγώνου ΑΒΕ

(βαθμοί 2)

(β) το εμβαδόν του ημικυκλίου

(βαθμοί 2)

(γ) το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους του σχήματος.

(βαθμοί 6)

ημ 30° = 0,50
ημ 45° = 0,71
ημ 60° = 0,87
2 = 1,41
(Σημείωση:

συν 30° = 0,87
συν 45° = 0,71
συν 60° = 0,50

εφ 30° = 0,58
εφ 45° = 1,00
εφ 60° = 1,73

3 = 1,73

Οι απαντήσεις στο θέμα 5 μπορούν να δοθούν με ριζικά ή/και
συναρτήσει του π)
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Θέμα 6
Από ένα κομμάτι ξύλο σε σχήμα κυλίνδρου με ακτίνα βάσης ΑΛ= 6cm και ύψος
ΚΛ= 8cm, αφαιρέθηκε μέρος του με τη βοήθεια τόρνου, ώστε να σχηματιστεί ένας
κώνος, όπως φαίνεται στο σχήμα πιο κάτω.

Κ

Α

Λ

Β

Να υπολογίσετε:
(α) τη γενέτειρα ΑΚ του κώνου που παράχθηκε

(βαθμοί 2)

(β) το εμβαδόν ολικής επιφάνειας του κώνου

(βαθμοί 3)

(γ) τον όγκο του ξύλου που αφαιρέθηκε.

(βαθμοί 5)

Θέμα 7
Δύο αυτοκίνητα Α και Β ξεκινούν ταυτόχρονα από τις πόλεις Κ και Λ αντίστοιχα. Το
Α ταξιδεύει από την πόλη Κ προς τη Λ με σταθερή ταχύτητα 80 km και το Β
ταξιδεύει από την πόλη Λ προς την Κ με σταθερή ταχύτητα

h
120 km .
h

Μόλις

συναντήθηκαν κατευθύνθηκαν και τα δύο τα αυτοκίνητα προς την πόλη Κ χωρίς να
αλλάξουν ταχύτητες. Το αυτοκίνητο Α έφθασε στην πόλη Κ 18 λεπτά μετά το
αυτοκίνητο Β. Πόσο απέχουν οι δύο πόλεις;
(βαθμοί 10)

----------------------- ΤΕΛΟΣ --------------------
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