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ΠΡΟΣΟΧΗ ! 
 ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ  
 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ 
 ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ  
 

ΘΕΜΑ 1  

 

Α. (α) Τι ονομάζεται κύκλος;  

    (β) Τι ονομάζεται κυκλικός δίσκος; 

 

B. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 

    (α) Δύο ευθείες του ίδιου επιπέδου λέγονται παράλληλες αν δεν έχουν κοινό  

   σημείο όσο και αν προεκταθούν. 

    (β) Ομόσημοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν διαφορετικό πρόσημο, π.χ. οι αριθμοί  

         -3 και +4. 

   (γ) Το μηδέν είναι θετικός αριθμός γιατί +0=0. 

   (δ) Το 40 % του 16 ισούται με 8. 

   (ε) Σε έναν κύκλο ή σε ίσους κύκλους , δύο ίσα τόξα έχουν ίσες τις επίκεντρες γωνίες  

        τους. 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/4/2022 
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ΘΕΜΑ 2 

 

A. Τι ονομάζεται απόλυτη τιμή ενός αριθμού α. 

 

B. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 

(α)  Αν δύο γωνίες είναι παραπληρωματικές τότε η μια είναι οξεία και η άλλη αμβλεία. 

(β) Η ακτίνα ενός κύκλου είναι μια χορδή. 

(γ) Το 25% μιας ώρας ισοδυναμεί με 25 λεπτά. 

(δ) Το κέντρο του κύκλου είναι κέντρο συμμετρίας του. 

(ε) Δύο αριθμοί λέγονται  ετερόσημοι μόνο εάν είναι και οι δύο αρνητικοί. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

 

ΘΕΜΑ 1  

 

Α. Ένα κινητό τηλέφωνο κοστίζει 345 €. Αν το αγοράσουμε στις εκπτώσεις με έκπτωση που  

    είναι ίση με τα 20% της αξίας του να βρεθεί:  

    (α) πόσα € θα είναι η έκπτωση και  

    (β) πόσο θα πληρώσουμε για να το αγοράσουμε; 

Β. Η τιμή ενός προϊόντος μαζί με το ΦΠΑ 24% είναι 248 ευρώ. Ποια είναι η αξία του  

    προϊόντος χωρίς ΦΠΑ;  

 

ΘΕΜΑ 2 

 

Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε κάνοντας τις πράξεις: 

(α) Α = (-5) + (+3) + (-2) + (-3) + (-4) + (+11) 

(β) Β = (-3,07) + (+2,66) + (+3,14) + (+2,2) + (-2,93) 

(γ) Γ = (+7) – (+3) + (+15) 
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(δ) Δ = +5 + 12 + 9 

(ε) Ε = (– 2) – (+ 3) – (– 7) 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

Να υπολογίσετε τις  γωνίες ω, φ και θ του παρακάτω σχήματος αν οι ευθείες ε1 και ε2 είναι 

παράλληλες. 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 

 


