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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε όσους διδάσκουν το μάθημα των Μαθηματικών στα 

Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια και αφορά την τελική γραπτή αξιολόγηση των μαθητών. 

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, αρχίζει το στάδιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που αφορά τις επαναλήψεις, τις οδηγίες προς τους μαθητές ενόψει των γρα-

πτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης και τη 

σύνταξη των θεμάτων των εξετάσεων οι οποίες αποτελούν την τελική ετήσια αξιολόγηση 

των μαθητών. Η υλοποίηση του σταδίου αυτού, ιδιαίτερα όσο αφορά το μάθημα των Μα-

θηματικών, δεν είναι µια απλή, συνηθισμένη διαδικασία, αλλά ένα σοβαρό έργο με πολλές 

παραμέτρους. Για το σημαντικό αυτό έργο, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τη σχετική νομο-

θεσία και να επισημάνουμε μερικά πράγματα, τα οποία πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν τους 

διδάσκοντες το μάθημα. Τέλος, με βάση τη νομοθεσία αλλά και τις επισημάνσεις μας, πα-

ραθέτουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων, χρήσιμα για τις επαναλήψεις, αλ-

λά και γενικότερα για την κατανόηση της φιλοσοφίας σύνταξής τους. 

 

Λαμία, 11 Μαΐου 2015 

 

Δημήτριος Σπαθάρας 

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 
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Π.Δ. 409/1994 
Απόσπασμα από το ΦΕΚ 226/τ. α΄/22-12-1994 

Άρθρο 3, παρ. 4 στη σελίδα 4042 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες καθορισμού της εξεταστέας ύλης στα Μαθηματικά 

των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, 

ενόψει των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2015 

 

 

 

 

Η νομοθεσία του καθορισμού της εξεταστέας ύλης. 

Η νομοθεσία που διέπει 

τον καθορισμό της εξεταστέ-

ας ύλης στο γυμνάσιο υπάρ-

χει στο Π.∆. 409/1994, άρθρο 

3, παρ.4. Σύμφωνα με αυτό, 

ως εξεταστέα ύλη ορίζονται 

τα 3/5 της ύλης που διδάχθη-

κε και πρέπει να είναι τουλά-

χιστον ίση µε το μισό της δι-

δακτέας ύλης. Πιο αναλυτικά, 

ως εξεταστέα ύλη πρέπει να 

οριστούν τα 3/5 της ύλης που 

διδάχθηκε στο Α΄ μέρος (άλ-

γεβρα) και τα 3/5 της ύλης 

που διδάχθηκε στο Β΄ μέρος (γεωμετρία), που να είναι όμως τουλάχιστον ίση µε το μισό της 

διδακτέας ύλης. Διδακτέα θεωρείται η ύλη του σχολικού βιβλίου της αντίστοιχης τάξης, 

όπως ακριβώς ορίζεται από την εγκύκλιο 147346/Γ2/16-9-2014 της ∆/νσης Σπουδών 

∆/θµιας Εκπ/σης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη, η ύλη του σχολικού βιβλίου 

μιας προηγούμενης τάξης που διδάχθηκε στην επόμενη τάξη, αφού κατά το αναλυτικό πρό-

γραμμα δεν θεωρείται εξεταστέα ύλη για την τάξη αυτή. Για παράδειγμα οι παράγραφοι 

7.8, 7.9 και 7.10 του 7ου κεφαλαίου του Α΄ μέρους του βιβλίου της Α΄ τάξης που διδάσκο-

νται στη Β΄ τάξη δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για τη Β΄ τάξη. 
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Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι πρέπει να διδάσκεται όλη η διδακτέα ύλη 

που προβλέπεται. Η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης είναι εφικτή, αν τηρήσουμε τις οδηγί-

ες διαχείρισης της ύλης για κάθε τάξη της παραπάνω εγκυκλίου. Όπως προκύπτει και στην 

πράξη, αυτό ισχύει στην πλειονότητα των περιπτώσεων. 

Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από τους διδάσκοντες καθηγητές και είναι η ίδια για όλα 

τα τμήματα της ίδιας τάξης του ίδιου σχολείου. Γνωστοποιείται εγγράφως στο Διευθυντή 

του Σχολείου, καταχωρίζεται στα βιβλία ύλης των τμημάτων και γνωστοποιείται στους μα-

θητές λίγες ημέρες πριν τη λήξη του σχολικού έτους. H εξεταστέα ύλη των μαθηματικών, 

όπως και αυτή που δεν είναι εξεταστέα, υπολογίζονται συνήθως σε τρέχουσες σελίδες του 

βιβλίου, που περιλαμβάνουν θεωρία, εφαρμογές, ασκήσεις και προβλήματα. 

Επισημάνσεις για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης. 

Ο θεσμός του ορισμού της εξεταστέας ύλης ως τα 3/5 της διδαχθείσης, δεν αποσκοπεί 

µόνο στην ελάφρυνση των μαθητών, αλλά έχει στόχο να δώσει στο διδάσκοντα τη δυνατό-

τητα να επισημάνει στους μαθητές τις περισσότερο σημαντικές ενότητες. Έτσι θα του δώσει 

την δυνατότητα να ελέγξει την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα μαθηματι-

κά, μέσα από τις ενότητες αυτές. Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης περιέχει την ύλη που 

πρέπει να διδαχθεί. Η ύλη αυτή, ως γνωστό, συνίσταται από πληθώρα γνώσεων και δεξιο-

τήτων που πρέπει ο μαθητής να αποκτήσει. Όμως εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να ελεγ-

χθούν όλες στις προαγωγικές εξετάσεις, αλλά και δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα, είτε ως 

προαπαιτούμενες για τις επόμενες τάξεις είτε ή ως γνώση γενικότερα. Έτσι είναι αναγκαίο 

να γίνει κάποια επιλογή, ασφαλώς µε κάποια κριτήρια. Δύο είναι τα βασικά κριτήρια με τα 

οποία επιλέγουμε την εξεταστέα ύλη: 

 Ποιες γνώσεις και δεξιότητες από τη διδαχθείσα ύλη θα χρειαστούν περισσότερο οι 

μαθητές μας στη ζωή τους. 

 Ποιες είναι οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες από τη διδαχθείσα ύλη που πρέπει να 

κατέχουν οι μαθητές μας για τις επόμενες τάξεις. 

Ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης δεν αφορά μόνο τη δίωρη γραπτή εξέταση των μαθη-

τών μας. Αφορά ίσως περισσότερο την οργάνωση της μελέτης τους ενόψει της προετοιμα-

σίας τους για τις εξετάσεις. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο 

πώς ακριβώς θα κατευθύνουμε τη μελέτη τους, καθορίζοντας την εξεταστέα ύλη με βάση 

τα παραπάνω κριτήρια. Δεν είναι καλή πρακτική να αφαιρούνται ολόκληρα κεφάλαια με 

μόνο κριτήριο τον απαιτούμενο αριθμό σελίδων. Καλή πρακτική είναι να αφαιρούνται επι-

μέρους παράγραφοι από ορισμένα κεφάλαια με κριτήριο το τι είναι λιγότερο σημαντικό. 

Για παράδειγμα στο Β΄ μέρος των μαθηματικών της Γ΄ τάξης (γεωμετρία – τριγωνομετρία), 

πολλές φορές στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνεται μόνο το 1ο κεφάλαιο (γεωμετρία) ή 

μόνο το 2ο κεφάλαιο (τριγωνομετρία). Αυτή η πρακτική οδηγεί τους μαθητές μας στο να με-

λετήσουν μόνο το ένα από τα δύο, ενώ γνωρίζουμε ότι και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά 

για τη συνέχεια των σπουδών στην επόμενη βαθμίδα και στη ζωή τους γενικότερα. Σημα-

ντικά είναι επίσης και για άλλα μαθήματα, όπως είναι η φυσική. Θα ήταν καλύτερα να συ-

μπεριλάβουμε στη εξεταστέα ύλη ένα μέρος του 1ου κεφαλαίου και ένα μέρος του 2ου κε-

φαλαίου. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μας θα εστιάσουν τη μελέτη τους στις σημαντικό-

τερες ενότητες και των δύο κεφαλαίων. 

Σε πολλά κεφάλαια των μαθηματικών υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος με επανά-

ληψη κάποιων βασικών εννοιών από την προηγούμενη τάξη. Αυτό γίνεται για να θυμηθούν 

οι μαθητές μας τις έννοιες αυτές, οι οποίες είναι προαπαιτούμενες για τη συνέχεια. Όμως 
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το κεντρικό νόημα του κεφαλαίου δεν βρίσκεται σ΄ αυτές τις γνώσεις. Απλά εδώ παρουσιά-

ζονται για λόγους επανάληψης (ίσως και συμπλήρωσης) ώστε στη συνέχεια για να χρησι-

μοποιηθούν για την εισαγωγή στις νέες έννοιες. Είναι δηλαδή το σκαλοπάτι για να προχω-

ρήσουμε στα παρακάτω. Το ποιο πιθανό δε είναι ότι οι μαθητές μας έχουν εξεταστεί σ΄ αυ-

τές τις γνώσεις στην προηγούμενη τάξη. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμο να μην 

συμπεριλάβουμε τις παραγράφους αυτές στην εξεταστέα ύλη και έτσι να δοθεί η δυνατό-

τητα να συμπεριλάβουμε τα σημαντικά που αφορούν την παρούσα τάξη.     

Γενικότερα με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να καθορίσουμε την εξεταστέα ύλη και στο Α΄ 

μέρος και στο Β΄ μέρος για όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Έτσι θα κατευθύνουμε τη μελέτη 

των μαθητών μας σε όλα τα σημαντικά τμήματα της ύλης των μαθηματικών, πράγμα που, 

εκτός από τις εξετάσεις, θα τους είναι χρήσιμο και μελλοντικά. 

Οδηγίες προς τους μαθητές. 

Για την ύλη των μαθηματικών που δεν είναι εξεταστέα, είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε 

στους μαθητές μας ότι δεν θα τεθούν θέματα θεωρίας αλλά ούτε και ασκήσεις που θα α-

παιτούν κατά κύριο λόγο γνώσεις και δεξιότητες από την ύλη αυτή. Είναι όμως υποχρεωμέ-

νοι να γνωρίζουν βασικές γνώσεις από την ύλη αυτή, που θα τις χρησιμοποιήσουν ενδεχο-

μένως για τη λύση ασκήσεων και προβλημάτων ή για να απαντήσουν σε ερωτήματα θεωρί-

ας που είναι στην εξεταστέα ύλη. Το ίδιο ισχύει και για την ύλη προηγουμένων τάξεων. Αυ-

τό αποτελεί µια βασική ιδιότητα της δομής των μαθηματικών και πρέπει να γίνεται σαφές 

στους μαθητές μας ότι τα μαθηματικά αποτελούν μια συνεχή αλυσίδα γνώσης και μεθοδο-

λογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στις εξετάσεις δεν μπορούμε να θέσουμε ως θέμα µια εφαρμογή του σχολικού βιβλίου, 

ούτε μέρος αυτής. Έχουν όμως τη δυνατότητα οι μαθητές μας να χρησιμοποιήσουν τα συ-

μπεράσματα των εφαρμογών και των παραδειγμάτων ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων 

ή προβλημάτων, όπως ακριβώς χρησιμοποιούν τα θεωρήματα, τις ιδιότητες και τους κανό-

νες της θεωρίας. Αυτό πρέπει να γίνει γνωστό με σαφήνεια στους μαθητές μας. Σκόπιμο 

είναι δε να επισημανθούν οι ενδεχόμενες εφαρμογές που έχουν αυτό το πλεονέκτημα. 

Ενδεικτικές προτάσεις για την εξεταστέα ύλη. 

Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες καθηγητές και εί-

ναι η ίδια για όλα τα τμήματα της ίδιας τάξης του ίδιου σχολείου. Σε περίπτωση που οι δι-

δάσκοντες το μάθημα στην τάξη είναι περισσότεροι του ενός, η συνεργασία για τον καθο-

ρισμό της εξεταστέας ύλης θα πρέπει να γίνεται με σύνεση και σε κλίμα αμοιβαίας κατανό-

ησης. Η εξεταστέα ύλη γνωστοποιείται εγγράφως στο Διευθυντή του Σχολείου, καταχωρίζε-

ται στα βιβλία ύλης των τμημάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές λίγες ημέρες πριν τη 

λήξη των μαθημάτων. Ένα αντίγραφο του εντύπου με την εξεταστέα ύλη μπαίνει και στον 

πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή στην κεντρική είσοδο. Η ίδια εξεταστέα ύλη ισχύει 

και για τους μαθητές που ενδεχομένως να παραπεμφθούν για επανεξέταση το Σεπτέμβριο.  

Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποιες ενδεικτικές προτάσεις για την εξεταστέα ύλη. Οι 

προτάσεις αυτές γίνονται με την προϋπόθεση ότι έχουμε ολοκληρώσει όλη την ύλη που 

προβλέπεται, δηλαδή η διδαχθείσα ύλη είναι όση και η διδακτέα. Σε αντίθετη περίπτωση 

μπορούν να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές, λιγοστεύοντας ανάλογα την εξεταστέα ύλη. 

Έχει γίνει προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι περισσότερο σημαντικές ενότητες της κάθε 

τάξης. Οι προτάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές και έχετε τη δυνατότητα να κάνετε επιμέ-

ρους τροποποιήσεις. 
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΑΛΓΕΒΡΑ 

ΚΕΦ. 1ο 

§1.3 Δυνάμεις φυσικών αριθμών. 

§1.4 Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα. 

§1.5 
Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε γι-
νόμενο πρώτων παραγόντων. 

ΚΕΦ. 2ο 

§2.2 Ισοδύναμα κλάσματα. 

§2.3 Σύγκριση κλασμάτων. 

§2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων. 

§2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων. 

§2.6 Διαίρεση κλασμάτων. 

ΚΕΦ. 5ο 
§5.1 Ποσοστά. 

§5.2 Προβλήματα με ποσοστά. 

ΚΕΦ. 6ο 

§6.3 Ανάλογα ποσά – Ιδιότητες αναλόγων ποσών. 

§6.4 Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας. 

§6.5 Προβλήματα αναλογιών. 

ΚΕΦ. 7ο 

§7.2 Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών. 

§7.3 Πρόσθεση ρητών αριθμών. 

§7.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών. 

§7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών. 

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΚΕΦ. 1ο 

§1.5 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας. 

§1.6 Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες. 

§1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών. 

§1.8 Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες. 

§1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο. 

§1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων. 

§1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου. 

ΚΕΦ. 2ο 
§2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 

§2.6 Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία. 

ΚΕΦ. 3ο 

§3.1 Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων. 

§3.2 Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου. 

§3.3 
Παραλληλόγραμμο – Ορθογώνιο – Ρόμβος – Τετράγωνο – Τραπέζιο – 
Ισοσκελές τραπέζιο. 

§3.4 
Ιδιότητες Παραλληλογράμμου – Ορθογωνίου – Ρόμβου – Τετραγώνου – 
Τραπεζίου – Ισοσκελούς τραπεζίου. 
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΑΛΓΕΒΡΑ 

ΚΕΦ. 1ο 

§1.2 Εξισώσεις α΄ βαθμού. 

§1.4 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων. 

§1.5 Ανισώσεις α΄ βαθμού. 

ΚΕΦ. 2ο 

§2.1 Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού. 

§2.3 Προβλήματα. 

ΚΕΦ. 3ο 

§3.3 Η συνάρτηση y αx  

§3.4 

Η συνάρτηση y αx β   χωρίς τις υποπαραγράφους: «Η εξίσωση της 

μορφής αx βy γ  » και «Σημεία τομής της ευθείας αx βy γ   με τους 

άξονες. 

ΚΕΦ. 4ο 

§4.3 Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων. 

§4.5 
Μέση τιμή – Διάμεσος χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδο-
ποιημένης κατανομής» 

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΚΕΦ 1ο 

§1.3 Εμβαδά επιπέδων σχημάτων. 

§1.4 Πυθαγόρειο θεώρημα. 

ΚΕΦ 2ο 

§2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας. 

§2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας. 

§2.4 Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30ο , 45ο , 60ο 

ΚΕΦ. 3ο 

§3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες. 

§3.2 Κανονικά πολύγωνα. 

§3.3 Μήκος κύκλου. 

§3.5 Εμβαδόν κυκλικού δίσκου. 
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΑΛΓΕΒΡΑ 

ΚΕΦ. 1ο  

§1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και αφαίρεση πολυωνύμων. 

§1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων. 

§1.5 
Αξιοσημείωτες ταυτότητες χωρίς την υποπαράγραφο «Διαφορά κύβων 
– Άθροισμα κύβων». 

§1.6 

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων χωρίς τις υποπαραγρά-
φους «Διαφορά – Άθροισμα κύβων» και «Παραγοντοποίηση τριωνύ-

μου της μορφής 2x (α β)x αβ   » 

§1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις. 

§1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων. 

ΚΕΦ. 2ο 

§2.2 Εξισώσεις β΄ βαθμού. 

§2.3 Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού 

§2.4 Κλασματικές εξισώσεις. 

ΚΕΦ. 3ο  

§3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης. 

§3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος. 

ΚΕΦ. 4ο §4.1 Η συνάρτηση 2y αx , α 0  

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΚΕΦ. 1ο 

§1.1 Ισότητα τριγώνων. 

§1.5Β Όμοια τρίγωνα. 

§1.6 Λόγος εμβαδών όμοιων σχημάτων. 

ΚΕΦ 2ο 

§2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με ο0 ω 180   

§2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών. 

§2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας. 
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Οδηγίες σύνταξης των θεμάτων των γραπτών προαγωγικών 

και απολυτηρίων εξετάσεων στα Μαθηματικά των Α΄, Β΄ και Γ΄ 

τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων 

περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2015. 

 

 

 

Η νομοθεσία των γραπτών εξετάσεων στα Μαθηματικά Γυμνασίου. 

Η νομοθεσία που διέπει τις προαγωγικές και απολυτήριες γραπτές εξετάσεις στο γυμνά-

σιο υπάρχει στο Π.∆. 508/77, άρθρο 3, παρ. ∆, στο Π.∆. 409/94, στην ενημερωτική εγκύκλιο 

Γ2/2764/06-05-96 της ∆/νσης Σπουδών ∆/θµιας Εκπ/σης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και στην 

εγκύκλιο 62078/Γ2 /13-05-08. Όσον αφορά την εξέταση των μαθητών µε αναπηρία και ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετική είναι η απόφαση 28722/Γ2/12-03-2010. 

Σύμφωνα µε τα παραπάνω, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του γυμνασίου 

στα μαθηματικά δίνονται: 

A) Θεωρία: 

Σε όλες τις τάξεις τίθενται δύο απλά θέματα θεωρίας, ένα από την εξεταστέα ύλη της άλ-

γεβρας και ένα από την εξεταστέα ύλη της γεωμετρίας. Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να 

αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας. Οι μαθητές υποχρεούνται να 

διαπραγματευτούν ένα µόνο από τα παραπάνω δύο θέματα θεωρίας. 

B) Ασκήσεις: 

Σε όλες τις τάξεις τίθενται τρεις ασκήσεις από την εξεταστέα ύλη. Καθένα από τα θέματα 

αυτά δεν πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις, μπορεί 

όμως να αναλύεται σε βήματα. Ενδείκνυται το κάθε θέμα να αναλύεται σε βήματα, του-

λάχιστον για τις τάξεις Β΄ και Γ΄, αλλά αυτά να είναι δύο ή τρία και όχι περισσότερα. Στην 

Α΄ και Β΄ τάξη δίνονται δύο ασκήσεις από την άλγεβρα και μια από τη γεωμετρία ή αντί-

στροφα μία άσκηση από την άλγεβρα και δύο από τη γεωμετρία. Στην Γ΄ τάξη δίνονται 

δύο ασκήσεις από την άλγεβρα και μια από τη γεωμετρία. Ενδεχομένως µια άσκηση να 

συνδυάζει άλγεβρα και γεωμετρία. Τα θέματα, ή ορισμένα από αυτά, μπορεί να είναι 

προβλήματα. Οι μαθητές υποχρεούνται να διαπραγματευτούν δύο μόνο από τα παρα-

πάνω τρία θέματα. 
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Σε όλα τα τμήματα της ίδιας τάξης του ίδιου σχολείου, δίνονται κοινά θέματα από τον 

καθηγητή ή τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα, σε συνεργασία µε το Διευθυντή του 

σχολείου, εκτός εάν συντρέχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείω-

ση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέματα. Το έγγραφο με τα θέματα υπογράφεται 

από τους καθηγητές που τα εισηγούνται, όπως και από τον Διευθυντή, τίθεται η σφραγίδα 

του σχολείου και κατατίθενται στο αρχείο. Η απάντηση στο ένα θέμα της θεωρίας και η κα-

θεμία από τις δύο απαντήσεις στα θέματα των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται 

ισότιμα. Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται 

στην κλίμακα 1-20 µε ακέραιους µόνο αριθμούς. 

Βασικά χαρακτηριστικά των θεμάτων. 

Τα θέματα των εξετάσεων πρέπει: 

 Να είναι απλά στη δομή και επιστημονικά έγκυρα. 

 Να είναι σύμφωνα µε τους στόχους και τις οδηγίες της διδασκαλίας, αλλά και το νοητικό 

επίπεδο των μαθητών της τάξης µας. 

 Να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Τα εύκολα ερωτήματα να προηγούνται και τα πιο 

δύσκολα να έπονται. 

 Να ελέγχουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες της εξεταστέας ύλης και να καλύπτουν όσο 

το δυνατόν περισσότερη εξεταστέα ύλη. 

 Να μπορούν να απαντηθούν πλήρως και µε άνεση εντός του χρονικού διαστήματος των 

δύο ωρών. 

 Να είναι διατυπωμένα σε γλώσσα απλή, κατανοητή στους μαθητές, με σαφήνεια και α-

κρίβεια. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο πολλοί μαθητές να απαντούν σε άλλο θέμα από 

αυτό που τους ζητείται, επειδή δεν κατανόησαν καλά το ζητούμενο και όχι επειδή δεν 

γνώριζαν την απάντηση. 

 Η ορολογία και η διατύπωση των θεμάτων να είναι ανάλογη με εκείνη του σχολικού βι-

βλίου. Να μη χρησιμοποιούνται συμβολισμοί που δεν υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο. 

Επισημάνσεις για τα θέματα θεωρίας. 

Το κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότη-

τας. Ενότητα εδώ εννοείται από μια παράγραφο μέχρι το πολύ ένα κεφάλαιο, ανάλογα με 

τη συνάφεια του θέματος. Οι απαντήσεις των θεμάτων θεωρίας πρέπει να προκύπτουν ά-

μεσα από τη θεωρία που υπάρχει στα σχολικά βιβλία. Δεν πρέπει να προκύπτουν από τις 

εφαρμογές, ούτε να προκύπτουν εφαρμόζοντας τη θεωρία σε κάποια δεδομένα, γιατί τότε 

τα θέματα είναι εφαρμογές της θεωρίας και επομένως ασκήσεις. Επίσης η απάντηση δεν 

μπορεί να προέρχεται από ένα σύνθετο συλλογισμό με δεδομένη τη θεωρία, διότι τότε εί-

ναι ερωτήσεις κρίσεως. 

Όταν εκδόθηκε το Π.∆. 508/77, δεν είχαν καθιερωθεί οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (συ-

μπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστό λάθος κ.α.). Τότε δεν υπήρχε 

άλλο είδος ερωτήσεων πέραν των ερωτήσεων ανοικτού τύπου. Με τα σημερινά δεδομένα 

όμως οι ερωτήσεις μπορεί να είναι και κλειστού τύπου. Από διδακτικής και παιδαγωγικής 

πλευράς, ενδείκνυται ένα μέρος των ερωτήσεων της θεωρίας να είναι τέτοιας μορφής. Σε 

κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται κυρίως η κατανόηση των εννοιών και λιγότερο η απο-

μνημόνευση. 
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Θέματα θεωρίας που πρέπει να αποφεύγονται. 

ΘΕΜΑ Α 

Α1)  Ποια κλάσματα λέγονται ομώνυμα και ποια ετερώνυμα; 

Α2)  Πότε δύο κλάσματα λέγονται ισοδύναμα; 

Α3)  Πώς από ένα κλάσμα προκύπτει ισοδύναμό του κλάσμα; 

ΘΕΜΑ Β 

Β1)  Πότε δυο γωνίες ονομάζονται παραπληρωματικές; 

Β2)  Πότε δυο γωνίες ονομάζονται εφεξής; 

Β3)  Πότε δυο γωνίες ονομάζονται κατακορυφήν; 

Παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ανοικτού τύπου (σύντομης απάντησης) και ότι 

ελέγχουν µόνο την ικανότητα απομνημόνευσης κανόνων. Έτσι, και αν απαντηθούν σωστά, 

δεν γνωρίζουμε αν οι μαθητές κατέχουν τις σχετικές δεξιότητες, π.χ. να απλοποιούν ένα 

κλάσμα ή να αναγνωρίζουν δυο εφεξής γωνίες, δηλαδή αυτό που κυρίως µας ενδιαφέρει. 

Από την άλλη μεριά πολλοί μαθητές από αυτούς που θα απαντήσουν λάθος, όπως έχει δεί-

ξει η εμπειρία, κατέχουν τις σχετικές δεξιότητες, αφού κατά κανόνα δυσκολεύονται στην 

λεκτική διατύπωση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι ερωτήσεις αυτές δεν πρέπει να υπάρ-

χουν, αλλά να είναι περιορισμένες σε αριθμό. 

Θέματα θεωρίας που προτείνονται. 

ΘΕΜΑ Α  

Α1) Πότε δυο κλάσματα λέγονται ισοδύναμα; 

Α2) Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην κόλλα σας με συμπληρωμένα τα κενά. 

1) Όταν διαιρεθούν οι όροι ενός κλάσματος με τον ίδιο φυσικό αριθμό α 0  τότε προ-

κύπτει ………………………………………………….…………...…….….…….. κλάσμα. 

2) Σε ένα κλάσμα, η διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα ένα άλλο κλάσμα ισοδύναμο 

με το αρχικό αλλά με μικρότερους όρους λέγεται ……………………………………………………..……….……… του κλάσματος. 

3) Το κλάσμα εκείνο που δεν μπορεί να απλοποιηθεί λέγεται ………..………………………….……...….….….……. κλάσμα. 

4)  Όταν δυο ή περισσότερα κλάσματα έχουν τον ίδιο παρονομαστή λέγονται …..……………………..…….., 

ενώ όταν έχουν διαφορετικούς παρονομαστές λέγονται ………………………..…………………………………………………………….…..…….……. 

ΘΕΜΑ Β  

Β1) Πότε δύο γωνίες ονομάζονται εφεξής;   

Β2) Στο διπλανό πίνακα να αντιστοιχίσε-

τε το γράμμα της πρώτης στήλης με 

έναν αριθμό της δεύτερης στήλης, 

ώστε να προκύπτει σωστή απάντηση. 

Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον 

παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο. 

Α Β Γ Δ Ε 

     
 

  

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

  (Α)  Η ορθή γωνία έχει μέτρο:   (1)   45ο 

  (Β)  Η πλήρης γωνία έχει μέτρο:   (2)   90ο 

  (Γ)  Η ευθεία γωνία έχει μέτρο:   (3)  180ο 

  (Δ)  Οι παραπληρωματικές γωνίες 
         έχουν άθροισμα: 

  (4)  360ο 

  (Ε)  Οι συμπληρωματικές γωνίες 
         έχουν άθροισμα: 
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Με το παράδειγμα αυτό ελέγχεται λιγότερο η απομνημόνευση ορισμών και περισσότερο 

η κατανόηση εννοιών. Ταυτόχρονα υποχρεώνει σε μικρότερο βαθμό το μαθητή να διατυ-

πώσει λεκτικά, σημείο στο οποίο πολλοί μαθητές δυσκολεύονται σ’ αυτή την ηλικία. Ένα 

άλλο πλεονέκτημα είναι ότι εξετάζει την αντίστοιχη ύλη σε μεγαλύτερη έκταση. Είναι αυτο-

νόητο ότι δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να βελτιώσουμε τα θέματά μας. Μπορούμε αυ-

τά που παιδαγωγικά θέλουμε να εξετάσουμε, να το κάνουμε μέσα στο υπάρχον νομικό 

πλαίσιο. Αυτό είναι βασικό για να υπάρχει ισονομία και για να μην επιδέχονται τα θέματά 

μας αμφισβητήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να θέσουμε κάτι, έστω και πολύ απλό όπως μια ε-

φαρμογή, που δεν είναι σύννομο. Μια τέτοια λογική ενδεχομένως να δημιουργήσει προ-

βλήματα. 

Ένα άλλο παράδειγμα από την ύλη της Γ΄ τάξης, όπου στην τάξη αυτή μπορούμε να θέ-

σουμε και προτάσεις για απόδειξη, είναι το παρακάτω: 

ΘΕΜΑ Α 

Α1) Να αποδείξετε την ταυτότητα: 2 2 2(α β) α 2αβ β     

Α2) Στο διπλανό πίνακα να αντιστοιχίσε-

τε το γράμμα της πρώτης στήλης με 

έναν αριθμό της δεύτερης στήλης, 

ώστε να προκύπτει ταυτότητα. Να 

μεταφέρετε στην κόλλα σας τον πα-

ρακάτω πίνακα συμπληρωμένο. 

Α Β Γ Δ 

    
 

  
ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

  (Α)  2(α β)    (1)  2 2α β  

  (Β)  (α β)(α β)     (2)  3 2 2 3α 3α β 3αβ β    

  (Γ)  3(α β)    (3)  3 3α β  

  (Δ)  3(α β)    (4)  3 3α β  

   (5)  3 2 2 3α 3α β 3αβ β    

   (6)  2 2α 2αβ β   
  

 

ΘΕΜΑ Β 

Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy τοποθετούμε τη γωνία ω 

έτσι ώστε ˆω xOM , όπου Μ ένα σημείο με συντεταγμένες (x,y) και 
2 2ρ OM x y    όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

 

Β1) 

 

 

Β2) 

Να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ημω, συνω, εφω 

της γωνίας ω συναρτήσει των συντεταγμένων του σημείου Μ 

και του ρ. 

Να αποδείξετε ότι: 
ημω

εφω
συνω

  

Επισημάνσεις για τα θέματα ασκήσεων. 

Όταν πρόκειται να δώσουμε ως θέμα μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που έχει αναλυθεί σε 

επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το μαθητή στη λύση των επομένων ερωτημάτων, 

πρέπει οι μαθητές μας να είναι ενήμεροι για τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων θεμάτων. 

Πολλοί μαθητές, ακόμη και του Λυκείου, παρά τις συστάσεις, έχουν την τάση τα επιμέρους 

ερωτήματα ενός τέτοιου θέματος να τα αντιμετωπίζουν ανεξάρτητα από τα προηγούμενα. 

Γι’ αυτό καλό είναι να έχουμε διδάξει παρόμοια στην τάξη και να έχουμε επιμείνει στο σχε-

τικό τρόπο λύσης τους. Οι τελευταίες διδακτικές ώρες του έτους καλό είναι να διατεθούν σε 

επαναλήψεις στην εξεταστέα ύλη και σε λύσεις ασκήσεων και προβλημάτων, οπότε μεταξύ 

των άλλων θα επισημανθούν και τα παραπάνω σχετικά. 

ω

y

x

ρ

O

M(x,y)
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Για τις ασκήσεις δεν είναι καλή πρακτική 

να θέσουμε δυο θέματα απλής εφαρμογής 

και ένα θέμα σύνθετο. Με τον τρόπο αυτό 

ακυρώνουμε το λόγο ύπαρξης του τρίτου 

θέματος. Εάν πράξουμε έτσι, θα επιλέξουν 

όλοι να διαπραγματευτούν τα δύο πρώτα 

απλά θέματα ασκήσεων και θα υπάρξει 

ισοπέδωση στη βαθμολογία μεταξύ καλών 

και άριστων μαθητών. Είναι καλύτερα όλα 

τα ερωτήματα του πρώτου θέματος ασκή-

σεων να είναι απλές εφαρμογές της θεωρί-

ας, όπως επίσης και τα πρώτα ερωτήματα 

των δύο άλλων θεμάτων, ενώ τα τελευταία 

ερωτήματα των δύο αυτών θεμάτων να εί-

ναι περισσότερο σύνθετα. Με τον τρόπο 

αυτό το δίλημμα για το ποια θέματα ασκή-

σεων θα διαπραγματευτούν οι μαθητές 

μας θα έχει πραγματικά νόημα για το λόγο 

ότι δεν θα μπορούν να επιλέξουν δύο εύ-

κολα στο σύνολό τους θέματα. Δίνουμε έ-

τσι τη δυνατότητα στους αδύνατους μαθη-

τές να δώσουν απαντήσεις στα εύκολα ε-

ρωτήματα απλής εφαρμογής που είναι τα 

περισσότερα και από την άλλη κλιμακώ-

νουμε τη δυσκολία σε κάθε περίπτωση, 

ώστε να υπάρχει διάκριση μεταξύ των κα-

λών και των άριστων μαθητών. 

  

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

  ΘΕΜΑ Α 

  ………………………….………….……. 

  ………………………….………….……. 

  ………………………….………….……. 

  Α1) ….……………………………… 

  Α2) ….……………………………… 

  Α3) ….……………………………… 

 

  ΘΕΜΑ Β 

  ………………………….………….……. 

  ………………………….………….……. 

  ………………………….………….……. 

  Β1) ….……………………….……… 

  Β2) ….…………….………………… 

  Β3) ….……….……………………… 

 

  ΘΕΜΑ Γ 

  ………………………….………….……. 

  ………………………….………….……. 

  ………………………….………….……. 

  Γ1) ….………….……….…………… 

  Γ2) ….…………..…………………… 

  Γ3) ….…………..…………………… 

 

Δεδομένα




 

Απλά ερωτήματα  

Απλά ερωτήματα  

 
 

Δεδομένα




 

Απλά ερωτήματα  

Σύνθετα ερωτήματα  

 
 

Δεδομένα




 

Απλά ερωτήματα  

Σύνθετα ερωτήματα  

  

Τα σχήματα των θεμάτων. 

Πολλοί συνάδελφοι προβληματίζονται για το αν θα πρέπει να δίνονται τα σχήματα της 

γεωμετρίας ή όχι. Συνήθως στις εξετάσεις του γυμνασίου δίνονται τα σχήματα. Η κατα-

σκευή ενός σχήματος με βάση τα δεδομένα ίσως δυσκολέψει πολλούς μαθητές και είναι 

καλύτερα να δοθεί. Ενδεχομένως ένα εύκολο στην κατασκευή του σχήμα να μην δίνεται και 

ο σχεδιασμός του αυτός καθαυτός να αξιολογείται. Αυτό θα το κρίνει ο συνάδελφος που 

θέτει τα θέματα ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, ότι εί-

ναι να δοθεί, πρέπει να είναι γραμμένο στο έντυπο των θεμάτων. Δεν είναι καλή πρακτική 

να δίνονται τα θέματα σε φωτοτυπία χωρίς τα σχήματα και αυτά στη συνέχεια να σχεδιάζο-

νται στον πίνακα. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, για παράδειγμα, ο πίνακας προφανώς 

δεν θα συνοδεύει το έντυπο των θεμάτων. Γενικότερα ό,τι δεδομένα έχουμε να δώσουμε 

και όποιες ερωτήσεις έχουμε να θέσουμε, να είναι όλα γραμμένα στο έντυπο των θεμάτων. 

Τι πρέπει να αποφεύγεται στα θέματα ασκήσεων. 

 Να αποφεύγεται η επιλογή αυτούσιων ασκήσεων ή προβλημάτων από εξωσχολικά βοη-

θήματα, ενώ αντίθετα μπορεί να είναι παραπλήσια µε αυτά του σχολικού βιβλίου. 

 Να αποφεύγεται η ανάδειξη του δευτερεύοντος σε πρωτεύον. Για παράδειγμα αν δεν 

θέσουμε καμία εξίσωση και κανένα πρόβλημα που λύνεται με χρήση εξίσωσης σε κανέ-
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να από τα θέματα της Β΄ Γυμνασίου, αλλά από την άλλη μεριά θέσουμε ένα σύστημα 

τριών ανισώσεων µε κλάσματα, τότε έχουμε αναδείξει το δευτερεύον σε πρωτεύον. 

 Να αποφεύγονται τα ίδια ακριβώς θέματα ασκήσεων του προηγουμένου έτους ή και πα-

ρελθόντων ετών. Για το λόγο, αυτό πριν ξεκινήσουμε τη σύνταξη των θεμάτων, καλό εί-

ναι να ρίξουμε μια ματιά στο αρχείο θεμάτων του σχολείου. 

 Να αποφεύγονται οι ασάφειες, όσον αφορά τη δομή των θεμάτων. Να είναι δηλαδή άρ-

τια δομημένα. Για παράδειγμα, μια «εσωτερική» υπόθεση σε ένα ερώτημα όπως και το 

σχετικό συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή, δεν αποτελούν δεδομένα για τα επόμενα 

ερωτήματα. Μια τέτοια πρακτική θα παραπλανήσει τους μαθητές και μάλιστα τους πε-

ρισσότερο προσεκτικούς, ή θα οδηγήσει σε δικαιολογημένες απορίες. Αυτό θα μας ανα-

γκάσει να παρέμβουμε διορθωτικά εκ των υστέρων, πράγμα το οποίο μειώνει το κύρος 

μας και την αξιοπιστία μας. Αν έχουμε κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό μας, θα πρέπει η «εσω-

τερική» υπόθεση του παραπάνω ερωτήματος να είναι στο «σενάριο» της άσκησης. Έτσι 

η υπόθεση αυτή, αλλά και τα συμπεράσματα που προέκυψαν με βάση αυτή, αποτελούν 

δεδομένα για τη συνέχεια. 

 Στη διάρκεια του σχολικού έτους, ενδεχομένως σε κάποια τάξη να διδάξαμε κάτι περισ-

σότερο από τα προβλεπόμενα για την τάξη αυτή. Για παράδειγμα στη Γ’ τάξη μπορεί να 

έχουμε αναφερθεί στη γενίκευση μιας ταυτότητας, ή να αναφέραμε κάτι παραπάνω για 

τις λύσεις της εξίσωσης β’ βαθμού, αλλά και άλλα. Αυτό μπορεί να το πράξαμε, διότι κά-

ποιοι ικανοί μαθητές παρατήρησαν κάτι που μπορεί να γενικευτεί ή είχαν απορίες και 

κρίναμε ότι ήταν σκόπιμο να δώσουμε κάτι περισσότερο, αφού ήταν σε θέση να το αφο-

μοιώσουν, χωρίς όμως να πλατειάσουμε. Σε καμία περίπτωση, όμως, κάτι τέτοιο δεν τί-

θεται στα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Ο μέσος μαθητής δεν 

είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει κάτι που προβλέπεται για την επόμενη τάξη και εμείς 

απλά το αναφέραμε για τις ανάγκες της διδασκαλίας σε κάποια χρονική στιγμή. 

Εξέταση μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Για την εξέταση των μαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει 

να συμβουλευτούμε την απόφαση 28722/Γ2/12-03-2010. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται 

οι περιπτώσεις που οι μαθητές εξετάζονται προφορικά (δυσλεξία, αναπηρία άνω άκρων 

κτλ) και οι περιπτώσεις που εξετάζονται γραπτά (βαρηκοΐα κτλ), όπως και οι προϋποθέσεις 

για κάτι τέτοιο. Κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του γυμνασίου, οι μαθητές 

των παραπάνω περιπτώσεων εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην ο-

ποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. 

Ενδεικτικά θέματα εξετάσεων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ορισμένα ενδεικτικά θέματα εξετάσεων. Ο λόγος της πα-

ρουσίασης είναι να πάρουμε ορισμένες ιδέες, περισσότερο όσο αφορά τη φιλοσοφία των 

θεμάτων, και όχι να τα θέσουμε αυτούσια στις εξετάσεις του σχολείου μας. Σκόπιμο είναι 

τα θέματα να γραφούν με έναν επεξεργαστή κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά αν 

παρόλα αυτά δοθούν χειρόγραφα, να είναι ευανάγνωστα. 

Οι μαθητές μας, και μέσα από αυτούς οι γονείς τους, αλλά και η κοινωνία γενικότερα, 

μας κρίνουν καθημερινά. Ας έχουμε πάντα στο νου μας ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων 

κρινόμαστε, και ότι µέσω της αξιολόγησης των μαθητών μας, αξιολογείται εν μέρει και το 

δικό µας εκπαιδευτικό έργο.  
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧ ΜΑΪΟΥ 2015 

 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Α 

Α1) Πότε δύο ρητοί αριθμοί ονομάζονται αντίθετοι; 

Α2) Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην κόλλα σας με συμπληρωμένα τα κενά. 

α) Για να προσθέσουμε δύο ομόσημους ρητούς αριθμούς, …………………………………….………………….. τις απόλυτες 

τιμές τους και στο ……..…….…………..……………….………. βάζουμε ……………………….…………………………………..…………………………………..……….…………………….……....…………………... 

β) Για να προσθέσουμε δυο ετερόσημους ρητούς αριθμούς, ………………………………….……….…………………………..….…….. από 

τη μεγαλύτερη τη μικρότερη απόλυτη τιμή και στη …………………………………………………………………………………….………… βάζου-

με ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………..….. 

 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Β 

Β1) Πότε δύο γωνίες ονομάζονται εφεξής; 

Β2) Στο διπλανό πίνακα να αντιστοιχίσε-

τε κάθε γράμμα της πρώτης στήλης 

με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης, 

ώστε να προκύπτει σωστή απάντηση. 

Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον 

παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο. 

Α Β Γ Δ Ε 

     

 

  

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

  (Α)  Η ορθή γωνία έχει μέτρο:   (1)   45ο 

  (Β)  Η πλήρης γωνία έχει μέτρο:   (2)   90ο 

  (Γ)  Η ευθεία γωνία έχει μέτρο:   (3)  180ο 

  (Δ)  Οι παραπληρωματικές γωνίες 
         έχουν άθροισμα: 

  (4)  360ο 

  (Ε)  Οι συμπληρωματικές γωνίες 
         έχουν άθροισμα: 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Α 

Α1) Να υπολογίσετε τις δυνάμεις: 23 , 32  και 51  

Α2) Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης: 3 5 2Α (2 1 ) 5 2 3 1       

Α3) Να αναλύσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης Α σε γινόμενο πρώτων παραγό-

ντων. 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Β 

Στον παρακάτω πίνακα τα ποσά x και y είναι ανάλογα. 

x : ποσότητα σε κιλά ενός προϊόντος 4 5 7 10   

y : αξία σε ευρώ    15 18 27 
 

Β1) Να βρείτε τον συντελεστή αναλογίας. 

Β2) Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον πίνακα συμπληρωμένο. 

Β3) Να βρείτε τη σχέση με την οποία συνδέονται τα ποσά x και y.  

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Γ 

Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με  ΑΒ ΑΓ  

προεκτείνουμε τη βάση ΒΓ εκατέρω-

θεν αυτής κατά τμήματα ΒΔ ΑΒ  και 

ΓΕ ΑΓ  όπως φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα. Αν είναι οˆΑΓΒ 70  τότε: 

 

Γ1) Να υπολογίσετε τη γωνία  

Γ2) Να υπολογίσετε τη γωνία  

Γ3) Να υπολογίσετε τη γωνία  
 

Να απαντήσετε στη κόλλα σας σε ένα (1) θέμα θεωρίας και σε δύο (2) θέματα ασκήσεων. 

Διάρκεια εξέτασης δυο (2) ώρες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧ Μαΐου 2015 
 

Ο Διευθυντής  Οι Εισηγητές 
  

φ̂

ω̂

θ̂
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧ ΜΑΪΟΥ 2015 

 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Α 

Α1) Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα; 

Α2) Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην κόλλα σας με συμπληρωμένα τα κενά. 

α) Τα ανάλογα ποσά x και y συνδέονται με τη σχέση y α x   όπου α είναι ο ……….………………………….… 

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

β) Τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών (x,y) δύο ανάλογων ποσών βρίσκονται 

πάνω σε μία ………………………………………………..………… με αρχή την …………………………………………………………………………………………………………….…………..…………….………………….. 

γ) Όταν το ποσό y είναι ποσοστό του ποσού x, τα δύο ποσά συνδέονται με την σχέση: 
α

y x
100

   και είναι …………………………..………….………………… με ………………………………………………………………………………………………......……………… το 
α

100
 ή α% 

 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Β 

Β1) Τι λέγεται κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ; 

Β2) Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην κόλλα σας με συμπληρωμένα τα κενά. 

α) Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που συνδέει δύο σημεία Α και Β του κύκλου, λέγεται 

…………………………………………….………….……………….…………….…. του κύκλου. 

β) Δύο σημεία Α και Β του κύκλου τον χωρίζουν σε δύο μέρη που το καθένα λέγεται 

………………………………………………………………………………………………….……………….…………. του κύκλου με άκρα τα …………………………………….…………..………………….………………….. 

γ) Κυκλικός δίσκος (Ο,ρ) είναι ο κύκλος (Ο,ρ) μαζί με το …………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Α 

Δίνονται οι αριθμητικές παραστάσεις: 
1 1

Α 2
2 3

    και 
7 1

Β : 1
3 3

 
  

 
 

Α1) Να κάνετε τις πράξεις και να δείξετε ότι 
7

Α
6

  και 
7

Β
4

  

Α2) Να συγκρίνετε τα κλάσματα Α και Β. 

Α3) Να μετατρέψετε το σύνθετο κλάσμα 
Α

Κ
Β

  σε απλό και να το απλοποιήσετε. 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Β 

Από τα χρήματα του μηνιαίου μισθού του ο κύριος Νίκος ξόδεψε τα 
3

5
 συνολικά για τη δι-

αβίωσή του και το 
1

4
 για την πληρωμή της δόσης ενός δανείου. Στο τέλος του έμειναν 150 

ευρώ. 

Β1) Να βρείτε το ποσοστό των χρημάτων του μηνιαίου μισθού που ξόδεψε ο κύριος Νίκος 

για τη διαβίωσή του. 

Β2) Να βρείτε το ποσοστό των χρημάτων του μηνιαίου μισθού που του έμειναν. 

Β3) Να βρείτε πόσα χρήματα είναι ο μηνιαίος μισθός του κυρίου Νίκου.  

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Γ 

Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ 

είναι ορθογώνιο με οΑ̂ 90  και Δ εί-

ναι ένα σημείο της πλευράς του ΑΓ. 

Αν ισχύουν οˆΑΒΔ 40  και ΔΒ ΔΓ  

τότε: 

 

Γ1) Να υπολογίσετε τη γωνία  

Γ2) Να υπολογίσετε τη γωνία  

Γ3) Να υπολογίσετε τη γωνία  
 

Να απαντήσετε στη κόλλα σας σε ένα (1) θέμα θεωρίας και σε δύο (2) θέματα ασκήσεων. 

Διάρκεια εξέτασης δυο (2) ώρες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧ Μαΐου 2015 
 

Ο Διευθυντής  Οι Εισηγητές 
  

φ̂

ω̂

θ̂
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧ ΜΑΪΟΥ 2015 

 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Α 

Σε μια Ευκλείδεια διαίρεση, Δ είναι ο διαιρετέος, δ είναι ο διαιρέτης, π είναι το πηλίκο και υ 
είναι υπόλοιπο. 

Α1) Πότε λέμε ότι έχουμε μια τέλεια διαίρεση; 

Α2) Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην κόλλα σας με συμπληρωμένα τα κενά. 

α) Ο διαιρέτης δ μιας διαίρεσης δεν μπορεί να είναι ………..…….…… 

β) Όταν Δ δ , τότε το πηλίκο π είναι …………………..………….………………. 

γ) Όταν δ 1 , τότε το πηλίκο π είναι ………………………..………………………. 

δ) Όταν Δ 0 , τότε το πηλίκο π είναι …………………………….………….……… 

 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Β 

Β1) Πότε δύο ευθείες είναι κάθετες; 

Β2) Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην κόλλα σας με συμπληρωμένα τα κενά. 

α) Οι πλευρές της ορθής γωνίας είναι ……………………………….…………..……………………. ημιευθείες 

β) Οξεία γωνία λέγεται κάθε γωνία με μέτρο ……………………………………….…………………………..…………………..……………. 

γ) Αμβλεία γωνία λέγεται κάθε γωνία με μέτρο …………………………………………….……………....……… και ……………………………………………………….… 

δ) Μη κυρτή γωνία λέγεται κάθε γωνία με μέτρο ………………………..……………………….…....……… και ………….………………………………………..……. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Α 

Δίνονται οι αριθμητικές παραστάσεις 3 2Α 3 2 2 3 8 4 5        και 3Β 1 5(4 3) 3(7 5)      

Α1) Να κάνετε τις πράξεις και να δείξετε ότι Α 18  

Α2) Να κάνετε τις πράξεις και να δείξετε ότι Β 12  

Α3) Να βρείτε τους φυσικούς αριθμούς που είναι διαιρέτες των αριθμών Α και Β και στη 
συνέχεια να βρείτε το μέγιστο κοινό διαιρέτη τους. 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Β 

Από τους μαθητές ενός γυμνασίου, τα 
2

5
 φοιτούν στην Α΄ τάξη, το 32% φοιτούν στη Β΄ τάξη 

και οι υπόλοιποι, οι οποίοι φοιτούν στη Γ΄ τάξη, είναι 56. 

Β1) Να βρείτε το ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στην Α΄ τάξη. 

Β2) Να δείξετε ότι στη Β΄ τάξη φοιτούν τα 
8

25
 των μαθητών του γυμνασίου  . 

Β3) Να βρείτε το πλήθος των μαθητών του γυμνασίου. 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Γ 

Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο 

ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο με 

ΑΒ//ΔΓ  και ΑΔ//ΒΓ . Το Ε είναι σημείο 

της πλευράς ΑΒ τέτοιο ώστε ΑΕ ΑΔ . 

Αν είναι οˆΑΕΔ 30  τότε: 

 

Γ1) Να υπολογίσετε τη γωνία  

Γ2) Να υπολογίσετε τη γωνία  

Γ3) Με βάση τα παραπάνω να αιτιολο-
γήσετε το γεγονός ότι η ΔΕ είναι 

διχοτόμος της γωνίας ˆΑΔΓ   
 

Να απαντήσετε στη κόλλα σας σε ένα (1) θέμα θεωρίας και σε δύο (2) θέματα ασκήσεων. 

Διάρκεια εξέτασης δυο (2) ώρες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧ Μαΐου 2015 
 

Ο Διευθυντής  Οι Εισηγητές 
  

φ̂

ω̂
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧ ΜΑΪΟΥ 2015 

 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Α 

Α1) Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; 

Α2) Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην κόλλα σας με συμπληρωμένα τα κενά. 

α) Επειδή 20 0 , ορίζουμε ως 0  …………………………..…………….. 

β) Αν α x , όπου α 0 , τότε x 0  και 2x  ……………………………………. 

γ) Αν α 0 , τότε  
2

α  .….……………………….….…… 

 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Β 

Β1) Πότε μια γωνία  λέγεται εγγεγραμμένη στον κύκλο (Ο,ρ); 

Β2) Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην κόλλα σας με συμπληρωμένα τα κενά. 

α) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι .….….….....….……………………………………………………….…………….……  

β) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το ……..................................…….. της επίκεντρης γωνίας που έχει 

ίσο αντίστοιχο τόξο. 

γ) Οι εγγεγραμμένες γωνίες ενός κύκλου που βαίνουν στο ίδιο τόξο ή σε ίσα τόξα είναι 

μεταξύ τους ....….................................................................….....…. 

δ) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το ...............................................….....…. του μέτρου του αντί-

στοιχου τόξου της. 

 

ˆxAy

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Α 

Δίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ με ,  και . 

 

Α1) Αν η περίμετρος του τριγώνου είναι 12 να βρείτε την τιμή του x. 

Α2) Αν  τότε: 

α) Να αιτιολογήσετε γιατί το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και 

να βρείτε το εμβαδόν του. 

β) Να βρείτε το ημίτονο και το συνημίτονο της γωνίας  

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται η συνάρτηση y 2x 1   

Β1) Να βρείτε την κλίση της ευθείας που παριστάνει η συνάρτηση καθώς και το σημείο του 

άξονα y΄y από το οποίο διέρχεται. 

Β2) Να μεταφέρετε τον διπλανό πίνακα στην κόλλα σας με 

συμπληρωμένα τα κενά. 

x -1 2   

y   7 11 
     

Β3) Να βρείτε ποια από τα σημεία Α(1,2) , Β(4,9)  και Γ(6,13)  ανήκουν στη ευθεία που πα-

ριστάνει η συνάρτηση. 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ εγγεγραμμένο σε κύκλο (Ο,ρ) με κέ-

ντρο Ο και ακτίνα  όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

 

Γ1) Να βρείτε το μήκος του κύκλου (Ο,ρ). 

Γ2) Να βρείτε το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου (Ο,ρ). 

Γ3) Να βρείτε το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας. 

 
Να απαντήσετε στη κόλλα σας σε ένα (1) θέμα θεωρίας και σε δύο (2) θέματα ασκήσεων. 

Διάρκεια εξέτασης δυο (2) ώρες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧ Μαΐου 2015 
 

Ο Διευθυντής  Οι Εισηγητές 
  

AB x 5 
x

ΑΓ
2

 ΒΓ x 3 

x 8

B̂

ρ 10
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧ ΜΑΪΟΥ 2015 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Α 

Α1) Τι λέγεται κλίση της ευθείας y αx ; 

Α2) Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην κόλλα σας με συμπληρωμένα τα κενά. 

α) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y αx  είναι μια …………………………………..…………….. που διέρχεται 

από την ……………………............………………… των αξόνων. 

β) Ο άξονας x΄x είναι η ευθεία με εξίσωση ……………………………………………………………………….  

γ) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y αx β   με β 0  είναι μια ευθεία παράλ-

ληλη της ευθείας με εξίσωση .….…………….…… που διέρχεται από το σημείο ….……..... του άξονα  

 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Β 

Β1) Να διατυπώσετε λεκτικά το Πυθαγόρειο θεώρημα 

Β2) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σω-

στή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α) Το εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου είναι ίσο με το γινόμενο μίας βάσης του με το 

αντίστοιχο ύψος. 

β) Το εμβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο με το γινόμενο μίας βάσης του με το αντίστοιχο 

ύψος. 

γ) Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου των δύο 

κάθετων πλευρών του. 

δ) Το εμβαδόν ενός τραπεζίου είναι ίσο με το γινόμενο του αθροίσματος των βάσεών 

του με το ύψος του. 

 

y'y

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Α 

Ένας ταχυδρόμος ξεκινάει από το χωριό Α και αφού επι-

σκεφθεί διαδοχικά τα χωριά Β και Γ, επιστρέφει στο χω-

ριό Α. Η διαδρομή ΒΓ είναι η μισή της διαδρομής ΑΒ και η 

ΓΑ είναι κατά 4 km μεγαλύτερη από την ΒΓ. 

 

Α1) Aν η συνολική απόσταση που διήνυσε ο ταχυδρόμος 

ήταν 16 km, να βρείτε πόσο απέχουν τα χωριά Α και 

Β μεταξύ τους.  

A2) Aν η συνολική απόσταση που διήνυσε ο ταχυδρόμος ήταν μικρότερη από το πεντα-

πλάσιο της απόστασης ΑΓ, να δείξετε ότι η απόσταση AB είναι μεγαλύτερη των 8 km. 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Β 

Στο διπλανό πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα που 

βρέθηκαν σε μια έρευνα που έγινε στις οικογένειες μιας 

πολυκατοικίας σχετικά με τον αριθμό των παιδιών τους. 

 

Αριθμός 

παιδιών 
Συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα % 

0 2  

1 8  

2 7  

3 2  

4 1  

Σύνολο   
 

Β1) Να βρείτε πόσες οικογένειες έχει η πολυκατοικία. 

Β2) Να μεταφέρετε τον πίνακα στην κόλλα σας και να 

συμπληρώσετε τη στήλη των σχετικών συχνοτήτων. 

Β3) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο του 

αριθμού των παιδιών. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ίσες κάθετες πλευρές 

ΑΒ ΑΓ 5  cm και εξωτερικά αυτού τετράγωνο ΒΓΔΕ με πλευρά 

την υποτείνουσα ΒΓ όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

 

Γ1) Να βρείτε το μήκος της υποτείνουσας ΒΓ. 

Γ2) Να βρείτε το εμβαδόν του τετραγώνου ΒΓΔΕ. 

Γ3) Να βρείτε το μήκος της διαγωνίου ΒΔ του τετραγώνου. 

 
Να απαντήσετε στη κόλλα σας σε ένα (1) θέμα θεωρίας και σε δύο (2) θέματα ασκήσεων. 

Διάρκεια εξέτασης δυο (2) ώρες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧ Μαΐου 2015 
 

Ο Διευθυντής  Οι Εισηγητές 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧ ΜΑΪΟΥ 2015 

 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Α 

Α1) Να αποδείξετε την ταυτότητα:  

Α2) Στο διπλανό πίνακα να αντιστοιχίσετε 

το γράμμα της πρώτης στήλης με έναν 

αριθμό της δεύτερης στήλης, ώστε να 

προκύπτει ταυτότητα. Να μεταφέρετε 

στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα 

συμπληρωμένο. 

Α Β Γ Δ 

    
 

  
ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

  (Α)     (1)   

  (Β)     (2)   

  (Γ)     (3)   

  (Δ)     (4)   

   (5)   

   (6)   

     
ΘΕΩΡΙΑ – ΘΕΜΑ Β 

Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy τοποθετούμε τη γω-

νία ω έτσι ώστε , όπου Μ ένα σημείο με συντεταγ-

μένες (x,y) και  όπως φαίνεται στο διπλα-

νό σχήμα. 

 

Β1) Να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ημω, συνω 

και εφω της γωνίας ω συναρτήσει των συντεταγμένων 

(x,y) του σημείου Μ και του ρ. 

Β2) Να αποδείξετε ότι:  

 

2 2 2(α+β) =α +2αβ+β

2(α-β) 2 2α -β

(α+β)(α-β) 3 2 2 3α +3α β+3αβ +β
3(α+β) 3 3α +β
3(α-β) 3 3α -β

3 2 2 3α -3α β+3αβ -β
2 2α -2αβ+β

ˆω xOM

2 2ρ ΟΜ x y  

2 2ημ ω συν ω 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 





 

didefth.gr



Γραπτές εξετάσεις στα Μαθηματικά Γυμνασίου  •  Δ. Σπαθάρας - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

28 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Α 

Δίνονται οι παραστάσεις:  και  

Α1) Να βρείτε τις τιμές της μεταβλητής x για τις οποίες ορίζονται οι παραστάσεις Α και Β. 

Α2) Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις Α και Β. 

Α3) Να λύσετε την εξίσωση  
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ B 

Δίνεται το σύστημα 
2 2

x y
1

2 4
(x 1) y (x 1) 2


 


     

  

B1) Να κάνετε τις πράξεις και να αποδείξετε ότι το σύστημα γίνεται 
2x y 4

4x y 2

 


 
   

B2) Να λύσετε το σύστημα. 

B3) Να βρείτε την τιμή του λ ώστε οι ευθείες 1ε : 2x y 4  , 2ε : 4x y 2  , 3ε : 4x 3y λ   

να διέρχονται από το ίδιο σημείο. 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Γ 

Σε μια ευθεία ε παίρνουμε τα διαδοχι-

κά σημεία Α, Β, Γ έτσι ώστε  

και κατασκευάζουμε τα ισόπλευρα 

τρίγωνα ΔΑΒ και ΕΒΓ προς το ίδιο μέ-

ρος της ευθείας ε όπως φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα. Στη συνέχεια φέρνου-

με τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΕ και ΔΓ 

τα οποία τέμνονται στο σημείο Ρ.  

Γ1) Να αποδείξετε ότι ˆ ˆΑΒΕ ΔΒΓ  

Γ2) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΔΒΓ είναι ίσα. 

Γ3) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΡΓ είναι όμοια. 

 
Να απαντήσετε στη κόλλα σας σε ένα (1) θέμα θεωρίας και σε δύο (2) θέματα ασκήσεων. 

Διάρκεια εξέτασης δυο (2) ώρες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧ Μαΐου 2015 
 

Ο Διευθυντής  Οι Εισηγητές 
  

2

x 1
Α

x 1




 3

2x
B

x x




Α Β 1 

ΑΒ ΒΓ
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Δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων. 

Σύμφωνα με την 62602/Δ2/22-4-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. τα θέματα των ενδοσχο-

λικών εξετάσεων των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα. Τα 

θέματα αυτά εξυπηρετούν, αποκλειστικώς και μόνο, την εκπαιδευτική διαδικασία. Υπό την 

έννοια αυτή, πρόσβαση στα θέματα των εξετάσεων έχουν οι Εκπαιδευτικοί που τα συντάσ-

σουν, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σε 

περίπτωση αναβαθμολόγησης) και ο Σχολικός Σύμβουλος της ειδικότητας βάση των αρμο-

διοτήτων του όπως αυτές προκύπτουν από το καθηκοντολόγιο. 

Για τους Σχολικούς Συμβούλους 

 
ΦΕΚ 1340/τ.β΄/16-10-2002    Άρθρο 9 - Παρ. 2. θ. 
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