Από ηο 1960

ΔΞΔΣΑΔΗ ΓΗΑ ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ

Δπώνςμο : …………………………

Όνομα:

………………………...

Παηπώνςμο: …………………..........

Γημοηικό ζσολείο πος θοιηώ: ………………………………………………..

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ

ΟΓΖΓΗΔΣ
1) Απανηώ ζε όλα ηα θέμαηα
2) Γιάπκεια εξέηαζηρ: 1 ώπα και 30΄

Καλή Επιτυχια !

Από ηο 1960

* ………/ 50 +

ΘΕΜΑΤΑ:
1. σκπιερώλω κε ηο ζύκβοιο ποσ ηαηρηάδεη: < , > , =

α) 7● 8+2
β)

32

6●9+4
23

ε)
ζη) 0,0654

γ)

δ)

0,51
0,654

δ)

6,5

ε)

1
( ………/ 8 )

2. εκεηώλω (  ) αλ είλαη ζωζηή ή ( Λ ) αλ είλαη ιάζος θαζεκία από ηης παραθάηω
προηάζεης:

● Αν έναρ ακέπαιορ απιθμόρ διαιπείηαι με ηο 3, ηόηε διαιπείηαι και με ηο 9.
● Όηαν ηπιπλαζιάζω ηον απιθμηηή και ηον παπονομαζηή ενόρ κλάζμαηορ,
η αξία ηος κλάζμαηορ ηπιπλαζιάζεηαι.
● Για να βπω ηο μιζό ηος απιθμού

πολλαπλαζιάζω με ηο

.

● Το μηδέν δεν μποπεί να είναι απιθμηηήρ κλάζμαηορ.
● Το ελάσιζηο κοινό πολλαπλάζιο ( Δ.Κ.Π.) δςο θςζικών απιθμών είναι
πάνηα μικπόηεπο και από ηοςρ δςο θςζικούρ απιθμούρ.
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3. Βάδω ( √ ) ζηο ζωζηό.

Το κλάζμα

είναι ίζο με :

0,001

0,01

0,1
( ………/ 3 )

4. Βάδω ( √ ) ζηο ζωζηό.
Ο απιθμόρ πος βπίζκεηαι μεηαξύ ηων απιθμών 7,64 και 7,642 είναι ο:

7,065

7,641

6,641

7,643

7,644

( ………/ 2 )

5. Βρίζθω ηελ ηηκή ηωλ παραζηάζεωλ:

α) ( 5 ● Χ )2 + 5 ● Χ2

όηαν Χ = 2

β) 83 – 5 ● ( 32 – 23 ) – ( 7 ● 102 + 203 – 302 )2
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6. Πρόβλημα 10 :
ηελ ηηκή πώιεζες ελός προϊόληος γίλεηαη έθπηωζε 30% θαη ζηε ζσλέτεηα ζηε λέα
ηηκή γίλεηαη επηπιέολ έθπηωζε 15%. Ποηα είλαη ε ζσλοιηθή έθπηωζε ζηελ αρτηθή
ηηκή πώιεζες ηοσ προϊόληος;
Λύζε

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………

( ………/ 6 )
0

7. Πρόβλημα 2 :
Έλας παππούς κοίραζε ηα 340 ζηρέκκαηα ηες περηοσζίας ηοσ ζηα ηρία ηοσ εγγόληα.
Ο πρώηος εγγολός πήρε ηο

ηες περηοσζίας θαη ηα άιια δσο κοηράζηεθαλ ηο

σπόιοπο αλάιογα κε ηελ ειηθία ηοσς. Ο δεύηερος ήηαλ 18 εηώλ θαη ο ηρίηος 16 εηώλ.
Πόζα ζηρέκκαηα πήρε ο θαζέλας;

Λύζε

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………
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8. Πρόβλημα 30 :

Ο θύρηος Οηθολόκοσ έτεη έλα οηθόπεδο ορζογώληο ΑΒΓΓ ποσ έτεη κήθος 100κ. θαη
πιάηος 80κ. ’ασηό ζα τηίζεη:
α) έλα ζπίηη ΗΚΛΘ ζτήκαηος ηεηραγώλοσ κε πιεσρά 12κ. θαη β) κηα αποζήθε ΔΒΕΖ
ζτήκαηος ορζογωλίοσ ποσ έτεη κήθος ΔΒ ηο

ηες ΑΒ θαη πιάηος ΒΕ ηο

ηες ΒΓ.

Σχήμα
Α

Ε

Β
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ΔΒ=
ΒΕ=
Θ
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𝟏
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𝟏
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ηηρ ΑΒ
ηηρ ΒΓ

ΘΗΚΛ: ζπίηι, πλεςπάρ 12μ.

12 μ.

Δ

100 μ.

Γ

Να βπω:
1)
2)
3)
4)
5)

Σο Δκβαδόλ ηοσ οηθοπέδοσ ΑΒΓΓ.
Σο Δκβαδόλ ηες αποζήθες ΔΒΕΖ.
Σο Δκβαδόλ ηοσ ζπηηηού ΘΗΚΛ.
Σο Δκβαδόλ ηοσ οηθοπέδοσ ποσ κέλεη ειεύζερο γηα λα θσηεσηεί κε γθαδόλ.
Σο θόζηος γηα λα θσηεσηεί ηο γθαδόλ, όηαλ ηο m2 ζηοητίδεη 5€.
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Λύζε

Απαληήζεης:
1)
2)
3)
4)
5)

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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