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ΟΝΟΜΑ:…………………………………… ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………. ΤΜΗΜΑ:…. 

ΘΕΜΑ 1ο 
A. Να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις: 

i. Τι ονομάζονται ισοδύναμα κλάσματα ; Να δοθεί ένα 
παράδειγμα  ισοδύναμων κλασμάτων και να γίνει το 
αντίστοιχο σχήμα ; 

ii. Τι ισχύει για τα ισοδύναμα κλάσματα:  
𝛂

𝛃
 ,

𝛄

𝛅
  ;  

Να γραφτεί η μαθηματική σχέση . 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
iii. Πως κατασκευάζουμε ισοδύναμα κλάσματα, να 

δώσετε για κάθε περίπτωση ένα παράδειγμα. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

    
iv. Ποια διαδικασία ονομάζεται απλοποίηση κλάσματος; 

Να δώσετε ένα παράδειγμα.  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
v. Πότε ένα κλάσμα ονομάζεται ανάγωγο; Να δοθεί ένα 

παράδειγμα. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                             (σελ. 38) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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B. Να εξετάσετε αν τα παρακάτω κλάσματα είναι 
ισοδύναμα : 

α.   
𝟐

𝟒
 ,

𝟔

𝟏𝟐
 

 

β. 
𝟑

𝟒
 ,

𝟔

𝟕
 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                         (Εφαρμογή 1 σελ. 39) 

C. Να απλοποιηθεί το κλάσμα:   
𝟔𝟎

𝟐𝟒
 

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

(Εφαρμογή 2 σελ. 39) 
D. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να προκύψουν 

ισοδύναμα  κλάσματα  

α. 
𝟒

𝟔
=  

𝟏𝟎
 

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

 

β. 
𝟐𝟒

𝟑𝟎
=  

𝟒𝟓
 

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

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ΘΕΜΑ 2ο 
Να βρεθούν όλα τα σημεία του επιπέδου που : 

A. απέχουν από το σημείο Α απόσταση 0,3dm. 

 

 

 

                                                     . 

                                                     A                  

                                                      

 

 

B. απέχουν από την ευθεία ε απόσταση 20mm. 

                                                                                                                                   ε 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. απέχουν από το σημείο Α  1.5 cm και από την ευθεία (ε) 

2cm 

 
                                                          
                                                                               . 
                                                                                 Α 
 
                                                                                            (ε) 

D. που ισαπέχουν από τα σημεία Α και Β. 

                 Α . 
 
 
 
                                                    
                                                                                      . Β   
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ΘΕΜΑ 3ο 

Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 
A. Σε μια σχολική εκδρομή πήγαν μόνο  75 μαθητές  . Αν 

γνωρίζεις ότι  το 25%του σχολείου πήγε στην εκδρομή , 
πόσους μαθητές έχει το σχολείο ; 

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

B. Ένα μπουφάν την περίοδο των εκπτώσεων κοστίζει 112 
ευρώ . Αν το ποσοστό έκπτωσης ήταν  30% , ποια η 
αρχική  τιμή του μπουφάν; 

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

C. Ένα τραπέζι μαζί με τον συντελεστή Φ.Π.Α 20% κοστίζει 
201,6 ευρώ.  

α. Ποια η τιμή του τραπεζιού χωρίς τον συντελεστή 
Φ.Π.Α; (Ο Φ.Π.Α. αναφέρεται πάντα στην αρχική 
τιμή , άρα τα 201,6 ευρώ αντιστοιχούν στο 120%.) 

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

β. Η τιμή του  α. ερωτήματος εμπεριέχει το κέρδος του 

καταστηματάρχη , που είναι 40% , ποια η αρχική 

τιμή του τραπεζιού , χωρίς το κέρδος; 

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


