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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(α) Να λύσετε όλες τις ασκήσεις από την 1 µέχρι και την 7.
(β) Να χρησιµοποιήσετε πέννα χρώµατος µπλε. Απαντήσεις µε µολύβι δε
λαµβάνονται υπόψη.
(γ) Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας τύπου TIPP – EX.
(δ) ∆εν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής µηχανής.
(ε) Σε όλες τις ασκήσεις να φαίνεται ο τρόπος επίλυσής τους. Ορθές
απαντήσεις χωρίς την παρουσίαση της επίλυσης δε θα λαµβάνονται
υπόψη.
(στ) Μετά το τέλος του εξεταστικού δοκιµίου επισυνάπτεται τυπολόγιο.
Θέµα 10
Να κάνετε τις πράξεις και να βρείτε τα αποτελέσµατα:
(α) 4 +

5 1
− =
6 4

(β) 4 2 − 18 ÷ (5 + 5 0 ) + 2 ⋅ (9 − 6) =
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1
(γ) (6,4 ÷ 0,08) ⋅   − 8 ⋅ 0,3 =
2

(Μονάδες 15)
Θέµα 20
1
τοκίζεται προς 4% για 8 χρόνια και το υπόλοιπο προς
3
5% για 4 χρόνια (και στις δύο περιπτώσεις µε απλό τόκο). Να βρείτε το
κεφάλαιο αν γνωρίζετε ότι απέδωσε συνολικά €1440 τόκο. Πόσο τόκο θα
δώσει το ίδιο κεφάλαιο ανατοκιζόµενο κάθε χρόνο προς 5% για 2 χρόνια;

Ενός κεφαλαίου το

(Μονάδες 14)
1

Θέµα 30
Το πιο κάτω πολύγωνο συχνοτήτων παρουσιάζει τον αριθµό των πελατών
ενός ξενοδοχείου κατά το µήνα Αύγουστο σε σχέση µε τη διάρκεια παραµονής
τους σε µέρες.
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Αριθµός ηµερών παραµονής
(α) Να βρείτε το συνολικό αριθµό των πελατών του ξενοδοχείου το µήνα
Αύγουστο.
(β) Να βρείτε τον αριθµητικό µέσο των ηµερών παραµονής των πελατών του
ξενοδοχείου για την περίοδο αυτή.
(γ) Η παραµονή στο πιο πάνω ξενοδοχείο στοιχίζει €40 την ηµέρα. Σε όσους
πελάτες παραµένουν περισσότερες από 7 µέρες, το ξενοδοχείο
παραχωρεί έκπτωση 15% στην τιµή παραµονής για κάθε επιπλέον ηµέρα.
Να βρείτε πόσα εισέπραξε ο ξενοδόχος τον Αύγουστο.
(Μονάδες 14)

Θέµα 40
Βιοτεχνία που κατασκευάζει κεριά χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη ράβδους από
κερί σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου µε διαστάσεις 60 cm, 16 cm
και 10 cm. Αν χρησιµοποιήσει 10 ράβδους από κερί για να κατασκευάσει
διακοσµητικά κεριά σχήµατος κύβου µε ακµή 2 cm, πόσα διακοσµητικά κεριά
θα κατασκευάσει; (Κατά την κατασκευή δεν υπάρχει απώλεια πρώτης ύλης).
(Μονάδες 14)
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Θέµα 50
Εισαγωγέας αγόρασε από εργοστάσιο 50 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
πλήρωσε 20000 ευρώ. Πλήρωσε επιπλέον 25% της αξίας τους για έξοδα
µεταφοράς. Ο εισαγωγέας πωλεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε κέρδος
20% επί του συνολικού κόστους. Να υπολογίσετε πόσα πρέπει να πωλεί τον
κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή αν στην τιµή πώλησης περιλαµβάνεται 15%
Φ.Π.Α.
(Μονάδες 14)

Θέµα 60
Κάποιος αγόρασε 500 µετοχές µιας εταιρείας προς €2,15 τη µια. Η κάθε µια
από τις µετοχές αυτές έχει ονοµαστική αξία €1. Τον επόµενο χρόνο η εταιρεία
πρόσφερε στους µετόχους της µέρισµα 6% πάνω στην ονοµαστική τους αξία.
Στη συνέχεια πώλησε 200 µετοχές προς €3,27 τη µια και µετά τις υπόλοιπες
προς €1,10 τη µια.
(α) Να βρείτε το ποσό που πήρε ως µέρισµα.
(β) Να βρείτε αν µε τις πωλήσεις και το πιο πάνω µέρισµα που πήρε κέρδισε
ή ζήµιωσε και πόσο.
(Μονάδες 14)

Θέµα 70
Το διπλανό σχήµα παρουσιάζει, σε ένα
χάρτη του κτηµατολογίου, ένα κτήµα σε
µορφή ορθογωνίου µε ΑΒ = 4cm και
ΑΓ = 5cm . Ο χάρτης είναι υπό κλίµακα
1:2000. Το κτήµα είναι κληρονοµιά σε
τρία άτοµα τους Κώστα, Ανδρέα και Γιάννη
µε αναλογία 1:2:3.
Να βρείτε:
(α) το µήκος της πλευράς ΒΓ στο χάρτη
(σχέδιο),
(β) τις πραγµατικές τιµές (στο έδαφος) των διαστάσεων του ορθογωνίου σε
µέτρα,
(γ) το πραγµατικό εµβαδόν του κτήµατος,
(δ) πόσα θα πάρει ο καθένας από τους τρεις κληρονόµους αν το κτήµα
πωληθεί προς €10 το τετραγωνικό µέτρο;
(Μονάδες 15)
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