
Σελίδα 1 από 4 
 

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ:  2016-2017 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
 

ΤΑΞΗ:  Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/05/2017 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   (ΠΡΟΣ.)                         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2.30 

 ΩΡΑ:  07:45 – 10:15 

 

Οδηγίες:  

α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη σφραγίδα   

    του σχολείου. 

β) Να γράφετε με μελάνι μπλε (τα σχήματα μπορείτε να τα κάνετε με μολύβι). 

γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

δ) Τα σχήματα να μεταφέρονται στο γραπτό σας.  

ε) Σε όλες τις ερωτήσεις να φαίνεται ο τρόπος απάντησής τους. Ορθές απαντήσεις χωρίς την          

    παρουσίαση της απαιτούμενης αιτιολόγησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη . 

ζ) Να συμμορφώνεστε πρόθυμα με τις οδηγίες των επιτηρητών. 

στ) Η ΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ 

 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α΄ και το ΜΕΡΟΣ Β΄. 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τέσσερις (4)  σελίδες. 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Να λύσετε και τα 10 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα βαθμολογείται με 5/100.   

 

1. Δίνεται κύκλος με κέντρο   ,  ακτίνα    και   

τόξο    ̂      . Να υπολογίσετε το μέτρο των  
γωνιών   ̂       ̂   αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας .                         
 
 

 

 

2. Οι εβδομαδιαίοι μισθοί 7 υπαλλήλων είναι:                           Να 

υπολογίσετε: 

α)  τη μέση τιμή       β)  την επικρατούσα τιμή       γ)  την τυπική απόκλιση 
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3. Να λύσετε την εξίσωση:     √   
 

     

 

 

4. Δίνονται τα διανύσματα   ⃗⃗  (
 
 
) και  ⃗  (

 
 
). Να βρείτε  τις συντεταγμένες του 

διανύσματος   ⃗    ⃗⃗    ⃗      

 

 

5. Αν            να συγκρίνετε τις παραστάσεις:  

α)                                        β)  
 

√  
    

 

√  
  

 

 

6. Να βρείτε την τιμή του      ώστε το σύστημα      {

        
        
        

}    να είναι συμβιβαστό. 

 

 

7. Αν          
 

 
     και                να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς  

αριθμούς                         

 

8. Να λύσετε την ανίσωση:         
(   )(       )

    
   

 

 
9. Να βρείτε την εξίσωση ευθείας που περνά από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, 

όπου   (    )        (   ) και σχηματίζει γωνία 30 με τον θετικό ημιάξονα των x. 

 

 

10. Να βρείτε για ποιες τιμές του        το τριώνυμο   ( )  (   )   (   )      

γίνεται θετικό           . 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Να λύσετε και τα 5 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα βαθμολογείται με 10/100. 

1. Χρησιμοποιώντας τη  γραφική παράσταση της 

συνάρτησης   ( )          ,      στις πιο 

κάτω περιπτώσεις:  

 

 α)  να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο   
         τιμών της  . 

              β) να βρείτε την εξίσωση του άξονα συμμετρίας   

        και τις συντεταγμένες της κορυφής. 
 
 γ) να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης   ( )    . 
 
 δ) να βρείτε τις τιμές του   για τις οποίες  ( )        
    

 ε)  να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης  
    

 
 

  

2. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με   (   )  (   )  (   )   

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της πλευράς ΒΓ είναι :            

β) Να υπολογίσετε το μήκος του ύψους      του τριγώνου     . 

γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ . 

δ) Να βρείτε την εξίσωση ευθείας (ε) που είναι κάθετη στο μέσο Μ της πλευράς    .   

ε) Να βρείτε τις συντεταγμένες της κορυφής Δ του παραλληλογράμμου      . 

 

3. Δίνονται οι παραστάσεις:     
  (   )    (  )   (

 

 
  )

  (   )    (
 

 
  )

   και                                                    

                   .  

 

α) Να δείξετε ότι           και          

β) Να λύσετε την εξίσωση          στο διάστημα          
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4. Δίνονται τα σημεία  (    )  (   )  (    )        (    ).  

α) Να βρείτε τα διανύσματα     ⃗⃗⃗⃗  ⃗            ⃗⃗ ⃗⃗     

β) Να υπολογίσετε το συνημίτονο της  γωνίας θ  των διανυσμάτων    ⃗⃗⃗⃗  ⃗           ⃗⃗ ⃗⃗  

γ) Αν   (   ) και ισχύει ότι    ⃗⃗⃗⃗  ⃗        ⃗⃗⃗⃗  , να αποδείξετε ότι        .  

δ) Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες διανύσματος  ⃗  , το οποίο να είναι αντίρροπο του    

       ⃗⃗ ⃗⃗   και να έχει μέτρο 5 μονάδες .  

 

5. Δίνεται κύκλος  (   ) και διάμετρος του    . Σημείο Α του κύκλου ορίζει τόξα   ̂         ̂ 

πάνω στον κύκλο έτσι ώστε    ̂    ̂ .  Από το   φέρουμε κάθετη στην      που την 

τέμνει στο    Φέρουμε εφαπτόμενη      στο σημείο    και στη συνέχεια από το   

φέρουμε κάθετη στην εφαπτόμενη     που τέμνει την εφαπτόμενη στο    και τον κύκλο 

στο σημείο    . Να αποδείξετε ότι: 

 

α) i) τα τρίγωνα                  είναι όμοια 

 

     ii) (  )  (  )  (  )  (  ) 

 

β) (  )  (  )  (  ) 

    

 

 

 

      Τέλος Δοκιμίου 

   

Οι εισηγητές :    Ο Συντονιστής 

Χρίστος Βαλανίδης (Β.Δ)        Χρίστος Βαλανίδης (Β.Δ) 
Γιώργος Ζαχαρικός 
Εύα Τρίαρου Λοΐζου 
Μιχάλης Κοντοβούρκης        

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 

ΑΔΑΜΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 


