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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
 

ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1998 ΔΧ 2008 ΓΙΑ ΣΙ ΘΔΔΙ ΔΙΓΟΥΗ ΣΗ 
ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΧΝ ΟΠΟΙΧΝ Η ΑΡΥΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΔΝ ΤΠΔΡΒΑΙΝΔΙ ΣΗΝ 

ΚΛΙΜΑΚΑ Α7 ΣΟΤ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 
Χ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΠΡΟΟΝ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΥΟΛΗ ΜΔΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Ή ΓΙΠΛΧΜΑ 

ΣΡΙΔΣΟΤ ΜΔΣΑΛΤΚΔΙΑΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ 
 
Μάζεκα: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Ζκεξνκελία: άββαηο, 25 επηεμβπίος 2010 

Γηάξθεηα: 1 Ώξα 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΔΙ (3) ΔΛΙΓΔ 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΠΔΝΣΔ (5) ΘΔΜΑΣΑ 

ΟΓΗΓΙΔ 

(α)  Να λύζεηε όλα ηα θέμαηα αιηιολογώνηαρ πλήπυρ ηιρ απανηήζειρ ζαρ. 

(β)  Να σπηζιμοποιήζεηε πένα σπώμαηορ μπλε.  Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού 

ςγπού ή ηαινίαρ ηύπος ΣΙΡ-ΔΥ.  Σα ζσήμαηα μποπούν να γίνονηαι με μολύβι. 

(γ)  Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη ςπολογιζηικήρ μησανήρ.   

(δ)  Όηαν οι απανηήζειρ είναι δεκαδικοί απιθμοί, να δίνονηαι καηά πποζέγγιζη δύο 

δεκαδικών τηθίυν. 

(ε)  ηη λύζη ηυν αζκήζευν ππέπει να θαίνεηαι όλη η αναγκαία επγαζία. 

(ζη) Μεηά ηο ηέλορ ηος εξεηαζηικού δοκιμίος επιζςνάπηεηαι ηςπολόγιο. 

   

Θέμα  1  

Να θάλεηε ηηο πξάμεηο:  

1.                      (μονάδερ 2) 

2.                      (μονάδερ 2) 

3.  
 

 
  

 

 
  

 

 
         (μονάδερ 3) 

4.                       (μονάδερ 3) 
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Θέμα  2  

 

Έλαο έκπνξνο πνύιεζε έλα εκπόξεπκα. Από ηα έζνδα θξάηεζε ην 20% θαη ην ππόινηπν 

ην ρώξηζε ζε δύν θεθάιαηα Α θαη Β ηα νπνία επέλδπζε γηα έλα ρξόλν. Από ην Α είρε θέξδνο 

5% θαη από ην Β 3,5%. Σην ηέινο ηνπ ρξόλνπ ην Α καδί κε ην θέξδνο ηνπ έγηλε €29400. Τν 

θέξδνο ηνπ θεθαιαίνπ Β ήηαλ ην 12,5% ηνπ θέξδνπο πνπ είρε από ην θεθάιαην Α. Να 

βξεζνύλ: 

1. Τν θεθάιαην Α θαη ην θέξδνο ηνπ θεθαιαίνπ Α.                     (μονάδερ 3) 

2. Τν θεθάιαην Β θαη ην θέξδνο ηνπ θεθαιαίνπ Β.                      (μονάδερ 3) 

3. Πόζα πνύιεζε ν έκπνξνο ην εκπόξεπκα.                     (μονάδερ 4) 

 

Θέμα 3 

(I) Έλα νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν μύιηλν θνπηί είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε εμσηεξηθό ηνίρν 

κηαο πνιπθαηνηθίαο. Ζ πιάγηα όςε ηνπ      έρεη ζρήκα νξζνγώλην κε δηαζηάζεηο 

      θαη ε γσληά θιίζεο πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηελ πιεπξά ΓΓ κε ην έδαθνο είλαη 

   , όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Να ππνινγίζεηε: 

1. ην ύςνο ηνπ ζεκείνπ Α από ην έδαθνο,           (μονάδερ 4) 

2. ην ύςνο ηνπ ζεκείνπ Β από ην έδαθνο.            (μονάδερ 3) 

37°

5m

2 m

A

B

Γ

Δ
 

(II) Σην παξαθάησ ζρήκα ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην κε         ,  

       . Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηεο ζθηαζκέλεο πεξηνρήο. 

ΒΑ

ΓΔ Ε

Ζ Η

 

(μονάδερ 3) 

Γσλία Ζκ ζπλ εθ 

37° 0,6 0,8 0,75 

53° 0,8 0,6 1,33 
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Θέμα 4 

Εεηήζεθε από 200 καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα άζιεκα από ηα παξαθάησ:  

Α. Καιαζόζθαηξα   Β. Πνδόζθαηξν   Γ. Πεηόζθαηξα   Γ. Κνιύκβεζε   Δ. Χεηξνζθαίξηζε  

Από ηηο απαληήζεηο δηαπηζηώζεθε όηη:  

1. Τν 15% ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ επέιεμαλ θαιαζόζθαηξα. 

2. Οη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ην άζιεκα ηεο θνιύκβεζεο, έρνπλ άζξνηζκα βαζκνινγίαο 

ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ 306 θαη ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζηα 

Μαζεκαηηθά ήηαλ 18.  

3. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ επέιεμαλ ην πνδόζθαηξν είλαη 102.   

4. Οη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ρεηξνζθαίξηζε ήηαλ 11 πεξηζζόηεξνη από απηνύο πνπ 

επέιεμαλ πεηόζθαηξα. 

i. Να βξείηε πόζνη καζεηέο επέιεμαλ ην θάζε άζιεκα.          (μονάδερ 6) 

ii. Να θάλεηε ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ γηα ηα αζιήκαηα πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο.  

(μονάδερ 2) 

iii. Να θάλεηε ην ξαβδόγξακκα ζπρλνηήησλ.           (μονάδερ 2) 

 

Θέμα 5 

Σε ζηίβν όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα νη κνηνζπθιέηεο Χ θαη Ψ θηλνύληαη 

ζπλερώο. Ζ κνηνζπθιέηα Χ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ΑΒΓΓΔΕΑ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα  

70 Km/h θαη ε κνηνζπθιέηα Ψ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ΔΓΓΒΑΕΔ κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα 50 Km/h. Ζ ώξα 10:00 π.κ. ε κνηνζπθιέηα Χ βξίζθεηαη ζην ζεκείν Α θαη ε Ψ 

ζην ζεκείν Δ.  

AB

Γ

Δ Ε

Ζ

70 Km/h

50 Km/h

ΑΒ = ΔΕ = 10 Km
BΓΔ = ΕΖΑ = 10 Km

Χ

Ψ

K

 
 

i) Να ππνινγίζεηε ηελ ώξα ζπλάληεζεο, γηα πξώηε θνξά, κεηά ηηο 10:00 π.κ. ζην 

ζεκείν Κ ηνπ ζηίβνπ θαη  ηελ απόζηαζε πνπ έρεη δηαλύζεη θάζε κνηνζπθιέηα κέρξη ην 

ζεκείν απηό.   

                (μονάδερ 4) 

ii) Να ππνινγίζεηε πόζε ώξα ζα πεξάζεη κέρξη λα ζπλαληεζνύλ γηα δεύηεξε θνξά ζην 

ζεκείν Κ.                           (μονάδερ 6) 

 

ΣΔΛΟ 


