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Επιμέλεια θεμάτων: 

lisari team   

 

# ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ #  

Όλα τα διαγωνίσματα προσομοίωσης 

2016 της  lisari team  

για όλες τις τάξεις Γυμνασίου – Λυκείου 

θα τα βρείτε στο  

lisari.blogspot.gr 

lisari team  7/5/2016 Έκδοση 2η 
 

Διαγώνισμα Προσομοίωσης 2016 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016 



 

Πρόλογος 

 

Η lisari teaμ παρουσιάζει με χαρά τα φετινά (2016) διαγωνίσματα προσομοίωσης. Για πρώτη φορά 

προτείνουμε θέματα και από τις άλλες τάξεις εκτός της Γ΄ Λυκείου.  

Η λογική όλων των θεμάτων είναι κοινή:  

«Βάλτε, προτείνετε, επεξεργαστείτε θέματα από το σχολικό βιβλίο». 

Φυσικά όπου είναι εφικτό και στο βαθμό που επιθυμεί ο διδάσκων. Πρέπει η βάση και η νοοτροπία όλων 

των εκπαιδευτικών να αποτελέσει το σχολικό βιβλίο. Μετά από τόσες δοκιμές, πειράματα φθάσαμε 

αρκετές φορές στην ακραία ασκησιολογία. Ιδίως στις Πανελλαδικές Εξετάσεις προτείνουμε να 

καθιερωθεί - νομοθετηθεί το ένα θέμα (πχ. το Β) να είναι μέσα από το σχολικό βιβλίο.  

Τα θέματα που θα δείτε δεν έχουν σκοπό να αποθαρρύνουν τους μαθητές, αντίθετα φιλοδοξούν να τους 

προετοιμάσουν άρτια.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι θέματα προσομοίωσης μιας ομάδας μαθηματικών από ένα διαδικτυακό 

χώρο. Επομένως δεν πρέπει να θεωρούνται άκριτες προτάσεις για τις σχολικές μονάδες που τις 

περισσότερες φορές το επίπεδο είναι πιο χαμηλό.  

Ελπίζουμε, όσο είναι εφικτό, να το διασκεδάσετε, να προβληματίσετε και να σας ανοίξουμε μονοπάτια 

σκέψης, τότε τα θέματα θα θεωρούνται ότι πέτυχαν το σκοπό τους.  

Συντονισμός: Βασίλης Αυγερινός 

Ιστότοπος: lisari.blogspot.gr  
 

Επεξεργασία – επιμέλεια θεμάτων:  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΕΛΑΩΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΒΗΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

 
 

 

Οποιαδήποτε παρατήρηση, σημείωση ή ένστασή προκύψει μη διστάσετε να μας τη στείλετε 

στο email lisari.blogspot@gmail.com υπόψη του Μάκη Χατζόπουλου.   

mailto:lisari.blogspot@gmail.com


 

 

l isari  team 

σχολικό έτος 2015-΄16 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ                     

Γ΄ ΤΑΞΗ  Γ΄  ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ   

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 7  ΜΑΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΩΡΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ) 

ΘΕΜΑ 1ο  

Σε ένα ορθοκανονικό σύστημαOxy φέρουμε σημείο M(x, y) (διπλανό 

σχήμα). Είναι ˆxOM   και ( )    

 

α) Να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω. 

β)  Να αποδείξτε ότι 2 2 1    . 

γ) Να συμπληρώσετε τις ισότητες: 

    ημ (180º − ω) = ……… 

    συν (180º − ω) = …….  

εφ (180º − ω) = ……… 



 

 

l isari  team 

σχολικό έτος 2015-΄16 

 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ                     

Γ΄ ΤΑΞΗ  Γ΄  ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

α)  Τι ονομάζεται ταυτότητα; 

β)  Να αποδείξετε ότι:  (α + β)3 = α3 + 3α2β + 3αβ2 + β3   

γ)  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις με τα κατάλληλα 

αναπτύγματα στο δεύτερο μέλος, ώστε να εκφράζουν γνωστές 

ταυτότητες: 

     i)  2( )    

     ii) 2( )     

     iii) 3( )    

     iv)  ( ) ( )       

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΥΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) 

ΑΣΚΗΣΗ 1η 

Δίνεται το σύστημα  

2x y
3y 3

3

4x 3y y 1
2

5 2


  


   



 

1.  Να δείξετε ότι το σύστημα έχει μοναδική λύση την  
1

x,y , 1
2

 
  
 

 

2.  Αν ευθεία με εξίσωση  22 x y 1       διέρχεται από το σημείο 

τη λύση του συστήματος, να βρεθούν οι τιμές του πραγματικού 

αριθμού α. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2η 

Δίνεται το πολυώνυμο     
22P x 9x 2x 1    

α) Να δείξετε ότι:    2P x 5x 4x 1                                                                                                                                                                               

β) Να λυθεί η εξίσωση  P x 0         

γ) Να δείξετε ότι:    P 2 11 P 1 8                  



 

 

l isari  team 

σχολικό έτος 2015-΄16 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ                     

Γ΄ ΤΑΞΗ  Γ΄  ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

δ) Να λυθεί η εξίσωση:    
  2

1 1 2x
P 2 P 1

x 2 2 x P x 4x 4x 3
    

    
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3η 
Το τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος είναι ισοσκελές (ΑΒ =ΑΓ).  

Αν  

 ΒΔ = ΓΕ,   

 Μ είναι σημείο της ΒΓ  με ΒΜ = 3ΜΓ  
   ,  

  ,  

τότε: 

 

α) Να συγκρίνετε  τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ και να αποδείξετε ότι το 

τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. 

                                                                                                      

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΚΒΜ και ΛΓΜ είναι όμοια και να 

βρείτε το λόγο ομοιότητας λ. 

                                                                                                           

γ) Αν το τρίγωνο ΛΓΜ έχει εμβαδόν 4cm2 να βρείτε το εμβαδόν του 

τριγώνου ΚΒΜ.         

                                                                                                                             

Απαραίτητη διευκρίνηση: 

Οι οδηγίες που δίνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας προς τους 

εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων εκτός των άλλων αναφέρουν:  

«Σε κάθε θέμα πρέπει να υπάρχουν ερωτήσεις αποκλειστικά από μία ενότητα». 

Στα διαγωνίσματα προσομοίωσης (όχι σε όλα) της lisari team επιλέξαμε, για καθαρά 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, να μην την ακολουθήσουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την 

δυνατότητα της πληρέστερης επανάληψης και να δώσουμε στους μαθητές την ευκαιρία 

για σκέψη και προβληματισμό. 


	Εξώφυλλο Μαθηματικά Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ διαγώνισμα προσομοίωσης lisari team 2016
	Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ lisari team 2016



