
ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2016-2017 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2017 

ΜΕΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτοφ 2,5 ώρεσ (150 λεπτά). 

 

Μάθημα:  Μαθηματικά Θεωρητικήσ Κατεφθυνςησ 4-ωρο 

Σάξη: Α’   

Ημερομηνία Εξζταςησ: 23/05/2017 

Ώρα Εξζταςησ:    8:00 – 10:30  

                       

                        ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 

                            ΔΤΟ (2) ΜΕΡΗ Ε ΣΕΕΡΙ (4) ΕΛΙΔΕ 

                                                 

ΟΔΗΓΙΕ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ Η ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΞΗ ΠΡΘΝ 

ΣΗΝ ΠΑΡΕΛΕΤΗ 30 ΛΕΠΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ 

ΕΞΕΣΑΗ 

ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΕΣΕ Ε ΟΛΕ ΣΘ ΕΡΩΣΗΕΘ ΣΟ 

ΚΕΝΟ ΦΤΛΛΟ ΠΟΤ Α ΕΥΕΘ ΔΟΘΕΘ 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ Η ΥΡΗΗ ΔΘΟΡΘΩΣΘΚΟΤ Η ΑΛΛΟΤ 

ΤΓΡΟΤ 

ΕΠΘΣΡΕΠΕΣΑΘ Η ΥΡΗΗ ΜΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΘΖΟΜΕΝΗ ΤΠΟΛΟΓΘΣΘΚΗ ΜΗΥΑΝΗ 
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ΜΕΡΟΣ Α΄:  Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις.  Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.    

 

1. Οι βαθμού ενόσ μαθητό ςτα μαθόματα του πρώτου τετραμόνου εύναι:  
        19, 20, 17, 12, 15, 14, 18, 19, 20, 16.  
 Να βρεύτε τη μϋςη τιμό των βαθμών του μαθητό. 
 
 

2. Δύνονται τα διανύςματα    ⃗⃗                ⃗⃗          

      α) Να γρϊψετε τισ ςυντεταγμϋνεσ του διανύςματοσ   ⃗⃗   ⃗⃗   ⃗⃗  

      β) Να υπολογύςετε το μϋτρο του διανύςματοσ   ⃗⃗  

 

3. Να λύςετε την ανύςωςη :                

 

 
4. (α)  Να μετατρζψετε τα πιο κάτω κλάςματα ςε ιςοδύναμα με ρητό παρονομαςτή: 

        i)      ii)                      (3 μονάδεσ) 
 

 (β) Να βρεύτε την τιμό τησ παρϊςταςησ:     √     √         (2 μονάδεσ) 

 

5. Αν     ε1 // ε2 // ε3      , να βρεύτε την τιμό του  ςτο πιο κϊτω ςχόμα: 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Α Δ 

 

Β Ε 

Γ Ζ 
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6. Δύνεται η εξύςωςη           , με ρύζεσ      . Χωρύσ  να τη λύςετε, να βρεύτε την τιμό των 

παραςτϊςεων: 

     α)                        β)                     γ)   
 

  
 

 

  
               δ)     

          
                    

 

 

7. Να λύςετε το ςύςτημα  

 

8. Αν       
  

  
, με             , να βρεύτε την αριθμητικό τιμό τησ πιο κϊτω παρϊςταςησ: 

                                    

                                                                   
            

     
 . 

 

9. Να βρεύτε την τιμό τησ παραμϋτρου   , , ώςτε το ςύςτημα               

να εύναι ςυμβιβαςτό. 

 

10. το πιο κϊτω ςχόμα η ευθεύα     εύναι η εφαπτομϋνη του κύκλου (Κ,R) ςτο ςημεύο Γ.   

Αν   ̂      και   ̂      ,να υπολογύςετε το μϋτρο των γωνιών: 

       ̂    ̂   ̂    ̂  και  ̂    ̂ , αιτιολογώντασ την απϊντηςό ςασ.  
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 ΜΕΡΟΣ Β΄:  Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις.  Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.    

   

1.   το διπλανό ςχόμα δύνεται η γραφικό  
     παρϊςταςη τησ παραβολόσ   

                                   

      Με τη βοόθεια του ςχόματοσ να βρεύτε: 

(α)Σο πεδύο οριςμού και το πεδύο τιμών  

       τησ ςυνϊρτηςησ. 

(β) Σον ϊξονα ςυμμετρύασ και την κορυφό  

     τησ παραβολόσ . 

(γ) Σα πρόςημα του ςυντελεςτό α και τησ 

διακρύνουςασ Δ. 

(δ) Σισ τιμϋσ των α,β και γ. 

(ε)Σισ τιμϋσ του x ώςτε να ιςχύει           

 

 

2. (α) Να βρεύτε τισ λύςεισ τησ πιο κϊτω ανύςωςησ :   

                                                                                            (7 μονϊδεσ)                                

(β) Να λύςετε την εξύςωςη : ,  με     ςτο ςύνολο των  πραγματικών αριθμών. 

   (3 μονϊδεσ)                                 

 

3. Να αποδεύξετε ότι ιςχύουν τα πιο κϊτω: 

(α)    
    

     
 

    

     
              (3 μονϊδεσ)                                 

(β)    
                                

                  
             (4 μονϊδεσ)                                 
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(γ)   η εξύςωςη                    δεν ϋχει πραγματικϋσ ρύζεσ.     (3 

μονϊδεσ)      

 

                            

4. Σα ςημεύα B(3,1) και Γ(1,-3) εύναι κορυφϋσ του ιςοςκελούσ τριγώνου . 

              (α) Να βρεύτε το μόκοσ τησ πλευρϊσ ΒΓ.          

              (β) Να δεύξετε ότι η εξύςωςη του ύψουσ ΑΔ εύναι .      

              (γ) Αν η ευθεύα  περνϊ από το ςημεύο Α, να βρεύτε τισ ςυντεταγμϋνεσ του Α.   

 (δ) Να βρεύτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.        

      

5. το πιο κϊτω ςχόμα  οι χορδϋσ ΑΒ και ΓΔ του κύκλου τϋμνονται ςε ϋνα ςημεύο .  
 
(α) Να αποδεύξετε ότι τα τρύγωνα ΒΓ και ΔΑ εύναι όμοια      (4 μονϊδεσ)                                 
                                                                                                              
(β) Να αποδεύξετε ότι ιςχύει (Α)(Β)=(Γ)(Δ)       (2 μονϊδεσ)                                 
 
(γ) Αν AB=x cm ,  Α=2cm  και  Γ=ΓΔ=3cm να  υπολογύςετε το μόκοσ του ΑΒ.  (4 μονϊδεσ)                                 
 
 

 
   

ΟΙ  ΕΙΗΓΗΣΕ      Η  ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ       Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

Καρολύνα Παπαβαςιλεύου                    Μαύρου Κυριακό (Β.Δ.)              Ηλύα Θεόδωροσ 
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……….…………………………...                 ……….…………....................                ……….…………….      

Αναςταςύου Ευθυμύα            

……….……………………. 

Ευθυμιϊδου Μαρύα   

……….…………………….               


