ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017 - 2018

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ: Α΄ Γυμνασίου

ΒΑΘΜΌΣ:
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=

20

ΟΛΟΓΡΆΦΩΣ: ………………..………...…..….
Ημερομηνία: Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΉ: ……………………..…………

Χρόνος: 2 ώρες
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………... Τμήμα: ……… Αριθμός: ……

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: α) Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.
β) Να γράψετε με μπλε ή μαύρο μελάνι.
γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
δ) Μόνο τα σχήματα μπορούν να γίνουν με τη χρήση μολυβιού.
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες
ΜΕΡΟΣ Α΄ : Nα λύσετε και τις 10 ασκήσεις.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.
1. Να κάνετε τις πράξεις:
α)
β)
γ)
δ)

 3   7  
  5     8 
 4    3 
 18   6 

2. α) Να μετατρέψετε τον αριθμό 11011 από το δυαδικό στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης.

β) Να μετατρέψετε τον αριθμό 25 από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
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3. Δίνεται το διπλανό βέννειο διάγραμμα:
α) Να γράψετε με αναγραφή τα σύνολα:
i) Β =

(μον. 1)

ii) Α Β=

(μον. 1)

iii) Α Β=

(μον. 1)

β) Να βρείτε το ν  Α  

(μον. 1)

γ) Να γράψετε <<Ορθό>> ή <<Λάθος>> στα πιο κάτω:
i) γ  Α ………

ii) α  Β ………

(μον. 1)

4. Στα πιο κάτω σχήματα να υπολογίσετε τις άγνωστες γωνίες χ και ψ, χωρίς μοιρογνωμόνιο.
Να χρησιμοποιήσετε εξισώσεις και να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

5. α) Δίνεται ακολουθία με γενικό τύπο αν  15  2ν .
Να βρείτε τους τρεις πρώτους όρους.

β) Να βρείτε τον γενικό τύπο της ακολουθίας: 2, 5, 8, 11, …

(μον. 3)

(μον. 2)
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6. Να συμπληρώσετε << Ορθό>> ή <<Λάθος>> δίπλα από κάθε πρόταση.
α) Ο αριθμός 1367580 διαιρείται με το 2.

----------

β) Ο αριθμός 4716 διαιρείται με το 3 και το 9.

----------

γ) Ένας αριθμός που τελειώνει σε 4, διαιρείται πάντα με το 4.

----------

δ) Δεν υπάρχει άρτιος που να είναι πρώτος.

----------

ε) Το μηδέν είναι πολλαπλάσιο κάθε αριθμού.

----------

7. Ο κύριος Ηρακλής έχει τετραπλάσια ηλικία από το γιο του Ισίδωρο. Αν η διαφορά των ηλικιών τους
είναι 36 χρόνια, να βρείτε τις ηλικίες τους.
Να λυθεί με τη βοήθεια εξίσωσης.

8. Δίνεται το σχήμα μιας δεξαμενής σε ένα ορεινό χωριό. Ο κοινοτάρχης θέλει να περιφράξει τη
δεξαμενή για λόγους ασφαλείας. Αν οι διαστάσεις της δεξαμενής είναι ΑΒ = (5ψ) m, AZ = (5x-3) m,
ΒΓ = (x) m, ΓΔ = (ψ) m και ΔΕ = (4χ-3) m, να βρείτε την αλγεβρική παράσταση που εκφράζει την
περίφραξη της δεξαμενής, στην πιο απλή μορφή.
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9. Να κάνετε τις πράξεις:

5 2 2
  6
8 5 3
2

 1 1
1   : 3
 4 2

=

10. Να υπολογίσετε τη γωνία Δ 1 του παρακάτω σχήματος.
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : Nα λύσετε και τις 5 ασκήσεις.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
1. Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι προτιμήσεις των μελών ενός αθλητικού συλλόγου
στα διάφορα αγωνίσματα.

Αριθμός Αθλητών

Προτιμήσεις Αθλητών
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

α) Πόσοι είναι όλοι οι αθλητές του συλλόγου;
β) Να υπολογίσετε το ποσοστό (%) των αθλητών που προτιμούν την καλαθόσφαιρα.
γ) Αν επιλέξω στην τύχη έναν αθλητή, ποια η πιθανότητα η προτίμηση του να είναι η
πετόσφαιρα;
δ) Αν το σύνολο των αθλητών παραμείνει το ίδιο, πόσοι περισσότεροι θα έπρεπε να είναι οι
ποδοσφαιριστές έτσι ώστε αν επέλεγα έναν αθλητή από όλους τυχαία να είχα πιθανότητα
επιλογής ποδοσφαιριστή

2
;
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2. Σε αγώνα της φόρμουλα ένα στο Μονακό οι τρεις ταχύτεροι πιλότοι ήταν οι Χάμιλτον, Αλόνσο και
Ράικονεν. Έκαναν τους αντίστοιχους χρόνους 72΄΄, 90΄΄ και 120΄΄ για κάθε γύρο. Η εκκίνηση
δόθηκε στις 12:30΄ το μεσημέρι.
α) Ποια ώρα θα ξαναπεράσουν ταυτόχρονα, για πρώτη φόρα, από την αφετηρία, αν τρέχουν με
σταθερή ταχύτητα;
(μον. 7)
β) Πόσους γύρους θα έχει κάνει ο καθένας μέχρι την ώρα που θα συναντηθούν για πρώτη φορά;
(μον. 3)

3. Να λύσετε την εξίσωση:
α)

χ χ5
χ 1

1 
4
3
2



β) Αν ψ   2018



0

 

  



2
και ω   2  2 3  4  2  5 να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή

της πιο κάτω παράστασης:
2019
Α=  ω   ψ
3
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4. Σε μια συναυλία του πολιτιστικού συλλόγου <<Ελεύθερη Κύπρος>> εισπράχτηκε ένα ποσό
χρημάτων. Αφού πληρώθηκαν €1200 που ήταν το 20% των εισπράξεων, για διάφορα έξοδα, το
υπόλοιπο ποσό δόθηκε σε τρεις πολύτεκνες οικογένειες της κοινότητας ανάλογα με τον αριθμό των
παιδιών που είχαν. Η οικογένεια Β είχε ένα παιδί περισσότερο από την οικογένεια Α και η οικογένεια
Γ είχε δύο παιδιά περισσότερα από τη Β. Όλα τα παιδιά ήταν 16. Να βρείτε:
α) Πόσο ήταν το αρχικό ποσό που εισπράχθηκε από τη συναυλία;
(μον. 2)
β) Πόσα ήταν τα παιδιά της κάθε οικογένειας; Να λυθεί με τη βοήθεια εξίσωσης.
(μον. 4)
γ) Πόσα ήταν τα χρήματα που πήρε κάθε οικογένεια;
(μον. 4)
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5. Στο πιο κάτω σχήμα 1 / / 2 , ΔΕΖ  4ψ  50 , ΓΔΒ  ψ  20 , κύκλος  Ο,R  , Α, Β, Γ σημεία




ο

ο



του κύκλου, ΟΓ  ε2 , ΑΟΒ  OAΒ  χ και ΕΟΔ ευθεία.


α) Να υπολογίσετε την τιμή των: ψ, χ και τη γωνία Δ Ε Ζ .

(μον. 4)

Δ

β) Να βρείτε το είδος του ΕΟΚ ως προς τις πλευρές και ως προς τις γωνίες του.



(μον. 3)



γ) Να αποδείξετε ότι το μέτρο του τόξου ΑΒ είναι ίσο με το μέτρο του τόξου ΒΓ ΑΒ  ΒΓ (μον. 3)
Να δικαιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας.

Ο Διευθυντής

Γαβριήλ Γιώργος
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