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                                ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2022 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
 

Circle the letter of the correct answer among the four choices given. There is only 
one correct answer. 

 

PART I – GRAMMAR 

1. Why you attention when the teacher explained how to use the online 
platform? 

 

A. won’t … be paying C. weren’t … paying 

B. hadn’t … paid D. haven’t … been paying 

 
 

2. All the tickets had been sold we arrived at the theatre. 
 

A. after C. by the time 

B. until D. whenever 

 

3. When Jane was young, she the Easter eggs with her godmother on Thursday 
before Easter. Now she does the same with her own children. 

 
 

A. used to hand-painting C. was used to hand-paint 

B. got used to hand-paint D. would hand-paint 

 
 
 

4. The Grand Egyptian Museum by November 2022, and will house the largest 

collection of Egyptian artefacts in the world. 
 

A. will have been completed C. will be completed 

B. will be completing D. will complete 
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5. The dog is nowhere to be seen. I guess it the fence and visited the neighbour’s 

barbecue party! 
 
 

A. had jumped C. should be jumping 

B. can’t have jumped D. must have jumped 

 

6. Ginny and Georgia were careful while they were plotting their revenge. 
 
 

A. to be not overheard C. not to be overhearing 

B. to not overhear D. not to be overheard 

 

7. It was an amazing victory as it was only the second time in a marathon. 
 
 

A. she competed C. competing 

B. she had competed D. she would compete 

 

8. The interviewer asked the candidate with stressful situations. 
 

A. how well he coped C. how well did he cope 

B. how well would he cope D. how well he will cope 

 
9.    your whole salary on an expensive handbag was a foolish idea. 

 
 

A. To have spent C. Having to spend 

B. Being spent D. Spending 
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10.    about the Spanish Film Festival last weekend, I you with 
pleasure. 

 

A. If I knew … would join C. If I know … will join 

B. Would I know … would join D. Had I known … would have joined 

 
 

11. I’d rather you the dog out for a walk because I’m exhausted. 
 

A. will take C. took 

B. to take D. can take 

 
 

12.    the strike, there was no public transport when we arrived in Athens. 
 

A. Apart from C. For fear of 

B. Owing to D. In addition to 

 
13. She had no formal qualifications. , she was a good fit for the job. 

 

A. However C. What’s more 

B. Although D. In contrast to 

 
 
 

14. Let’s grab a coffee. We have time to spare before the beginning of the lecture. 
 

A. a few C. plenty 

B. little D. a little 
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15.    the riddle, time the students will need to solve it. 
 

A. The least tricky … the less C. The trickier … the more 

B. The trickiest ... the most D. Almost as tricky … the least 

 
 

16. The day of the performance is approaching and the team has not met yet! It is high time 
   the rehearsals. 

 

A. to start C. we will start 

B. we started D. we have started 

 
 

17. If only the rain for a couple of hours so as to have a walk around this beautiful 
city! 

 

A. stops 
 
C. will stop 

B. would have stopped 
 
D. stopped 

 
18. Krakow was an amazing city. I wish longer. 

 

A. we stayed C. we will have stayed 

B. to stay D. we had stayed 

 
 

19. It was summer that many of our flowering plants . 
 

A. so dry ... dead C. such dry … had died 

B. a so dry … have died D. such a dry ... died 
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20. Eliz is going through a rough time but in spite so many problems, she 
   remains cheerful. 

 

A. of having … still C. having … already 

B. that she has … yet D. the fact she has … instead 

 
 
 

PART II – VOCABULARY 
 

21. In Japan, manners play an important role in all of adult life. 
 

A. perspectives C. aspects 

B. viewpoints D. prospects 

 
 

22. Thirty-five workers were made by the factory last year. 
 

A. obsolete C. redundant 

B. abused D. useless 

 
 

23. Netflix’s global is a big factor in the company’s success. 
 

A. extension C. occupation 

B. expansion D. execution 

 
 

24. You should always be polite when you a job offer. 

A. decline C. define 

B. decrease D. defer 
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25. When his daughter entered the emergency room, Leo collapsed. 
 

A. fractured C. contaminated 

B. injured D. broken 

 
 

26. Extremely hot climates may bring with them mosquitos of a particularly kind. 
 

A. hazardous C. adverse 

B. unsafe D. treacherous 

 
 

27. The badly destroyed painting has fortunately been carefully . 
 

A. refurbished C. removed 

B. replaced D. restored 

 
 

28. After years of erosion, the on the statue was barely legible. 
 

A. prescription C. inscription 

B. description D. subscription 

 
 

29. I hope the trip abroad is worth it and we aren’t just throwing our money . 
 

A. down the drain C. down to business 

B. down to earth D. hands down 
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30. Samantha can’t eat dairy products like yoghurt because she suffers from lactose 
  . 

 

A. unavailability C. intolerance 

B. indifference D. absence 

 
31. On Easter day, Jonathan his diet by a sugary treat. 

 

A. knocked down ... absorbing into C. gave into … soaking up 

B. gave up on … indulging in D. broke down … merging into 

 
 

32. He is trying to overcome his strong to social events by changing his 
   and becoming more outgoing. 

 

A. aversion … mindset C. disgust … thoughts 

B. hatred … mind D. horror … philosophy 

 
 

33. The abandoned building was too expensive to , so the municipality decided to 
  . 

 

A. rebuild … turn it down C. renovate … tear it down 

B. replace … toss it up D. remove … tear it up 

 
 

34. Diana may be very and a difficult person to work with, but her sister Amanda 
seems quite and a person you can always look to for help and advice. 

 

A. flexible … rigid C. suggestive ... emotional 
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B. supportive … stubborn D. opinionated … broadminded 

 

 

35. The digital advertising landscape has changed over the past decade. 
 

A. melodramatically C. sensationally 

B. emotionally D. dramatically 

 
 

36. Fighting is in the east of Ukraine as Russia targets full control of the Donbas 
region and the south of the country. 

 

A. accelerating C. magnifying 

B. intensifying D. maximizing 

 
 

37. Culture and education are considered two important of any community. 
 

A. stocks C. pillars 

B. piles D. bunches 

 
 

38. Some interesting new clues about the case of the missing children in Paris have 
  . 

 

A. seen new light C. come to light 

B. taken shape D. pictured themselves 

 
 

39. The new anti-smoking rules were to everyone, but quite a few employees 
had difficulty in with them. 



9  

A. applicable … complying C. respectable … adapting 

B. permissible … comprising D. adaptable … adjusting 

 
 

40. Nadia failed to submit her project on time, and, , she responded rudely to 
her teacher’s reminder. 

 

A. all in all C. on top of that 

B. all the same D. on the other hand 

 

 
PART III – WRITING  

Your peers are the people you socialise with. Peer groups play an important role in young 
people's lives, particularly during adolescence. The influence that these groups can have on 
how you think and act is called ‘peer pressure.’ 

 
Think of a time when you or someone you know experienced peer pressure. Is peer 
pressure always a negative thing? What is the best way to deal with it? 

 
Write your opinion in an article for the school magazine. Your article should be 150-180 
words long. It should have a title, a clear introduction, a development of your main ideas, 
and a suitable conclusion.
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Παρακαλούμε, κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1-10. 

1) Της είπα ότι πρέπει να έρθει στη συνάντηση με το βιογραφικό της. 
 α.  προσωπική αντωνυμία – προσωπική αντωνυμία  
 β.  προσωπική αντωνυμία – κτητική αντωνυμία  
 γ.  κτητική αντωνυμία – προσωπική αντωνυμία  

δ.  κτητική αντωνυμία – κτητική αντωνυμία  

2) Εργάζεται σκληρά για την οικογένειά του. 
 α.   εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας 
 β.   εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού 
 γ.   εμπρόθετος προσδιορισμός του αποτελέσματος 

δ.   εμπρόθετος προσδιορισμός του τρόπου 

3)  Βρείτε τη λέξη που δεν είναι σύνθετη. 
 α. ανελέητος 
 β. ιλιγγιώδης 
 γ. δίκοπος 

δ. ανάλγητος 

4) Ο πελάτης ………….. να …………… το ποσό μέσα σε δύο ημέρες. 
 α.  καλείται – καταβάλει  
 β.  καλείται – καταβάλλει  
 γ. καλείτε – καταβάλλει  

δ. καλείται – καταβάλει  

5)  ………….. με από φίλο, αν ………….. άλλη μία φορά αυτό το σφάλμα. 
 α.  διέγραψέ – διέπραξες  
 β.  διάγραψέ – διαπράξεις  
 γ. διάγραψέ – διαπράττεις  

δ. διέγραψέ – διέπραττες   

6) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι παράγωγο της λέξης «ώρα»; 
 α.  ώριμος 
 β.  ωραίος 
 γ.  ωριαίος 

δ.  ωρύομαι 
 
7) Αυτό το πήγαιν’ έλα στα μαγαζιά με κούρασε. 
 α.  υποκείμενο 
 β.  κατηγορούμενο 
 γ.  εμπρόθετος προσδιορισμός 

δ.  δευτερεύουσα πρόταση  
 

8) Σου ζήτησα μία χάρη. 
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 α. άμεσο αντικείμενο 
 β. έμμεσο αντικείμενο 
 γ. υποκείμενο 

δ. κατηγορούμενο  

9) Η εργασία θα παρουσιαστεί από τους φοιτητές. 
 α. ποιητικό αίτιο 
 β. εμπρόθετο αντικείμενο 
 γ. δεύτερος όρος σύγκρισης 

δ. εμπρόθετος προσδιορισμός  

10) Σας δίνονται μεμονωμένες προτάσεις. Να τις βάλετε στη σωστή σειρά, ώστε να 
σχηματίζουν μία κανονική παράγραφο: 
 Α. Με τον όρο αυτό εννοούμε το σύνολο των επιτευγμάτων του ανθρώπου, 
σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας. 
 Β. Γενικότερα, κάθε ανθρώπινο δημιούργημα αποτελεί μέρος του 
ανθρώπινου πολιτισμού. 
 Γ. Σ’ αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε όλα τα ιδεώδη που διαμορφώθηκαν με 
το πέρασμα του χρόνου, τον τρόπο ζωής, καθώς και τα έργα που 
πραγματοποιήθηκαν στους επιμέρους τομείς: τέχνη, πολιτική και κοινωνική 
οργάνωση, κάθε είδους θεσμοί, τεχνικές εφαρμογές των επιστημών κτλ.. 
 Δ. Από τότε που υπάρχει πάνω στη γη, ο άνθρωπος δημιουργεί πολιτισμό. 
 Ε. Όλα τα αγαθά που έχουν σχέση με την τεχνική, την οικονομική και την 
επιστημονική πρόοδο, με την εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου και, γενικά, με 
την ηθική και πνευματική του ανάπτυξη, είναι προϊόντα πολιτισμού. 

Η σωστή σειρά είναι:  
 α.  Ε – Γ – Δ – Α – Β  
 β.  Δ – Α – Β – Γ – Ε  
 γ.  Δ – Α – Ε – Γ – Β  

δ.  Α – Γ – Δ- Ε – Β  
 
 

 

Μέρος Ι: μονάδες 30 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Το σχολείο είναι το δεύτερο σπίτι μας. Μαθητές και καθηγητές περνάμε εκεί ένα 
πολύ μεγάλο μέρος της μέρας. Κάποιες μέρες, είμαστε σχολείο περισσότερες ώρες 
απ’ ό,τι στο σπίτι μας! Είναι, λοιπόν, ένας χώρος που τον νιώθουμε δικό μας, που 
τον αγαπάμε πολύ και θέλουμε να τον χαιρόμαστε κάθε μέρα. 

Στα χρόνια της πανδημίας, το σχολείο μας άλλαξε πολύ. Όλοι θυμόμαστε την ημέρα 
που τα σχολεία έκλεισαν για πρώτη φορά, όπως και τα πρώτα διαδικτυακά 
μαθήματα. Στην αρχή ήταν διασκεδαστικό: κάτι πρωτόγνωρο, που μας έβγαζε από 
την καθημερινή ρουτίνα στην οποία είχαμε συνηθίσει. Γρήγορα, όμως, έγινε φανερό 
ότι αυτό που τώρα ζούσαμε ήταν απλώς μία νέα ρουτίνα, πολύ χειρότερη από την 
προηγούμενη, αφού δεν είχε καμία εναλλαγή: σπίτι, υπολογιστής, πάλι σπίτι, πάλι 
υπολογιστής.  

Έπειτα γυρίσαμε σχολείο: φορώντας μάσκες, κρατώντας αποστάσεις, έχοντας 
χωριστά διαλείμματα και διαφορετικό ωράριο, το σχολείο μάς φάνηκε όχι απλώς 
διαφορετικό αλλά ξένο. Δεν μπορούσαμε να συνηθίσουμε αλλά ευτυχώς γρήγορα 
ήρθε το καλοκαίρι και οι διακοπές – και μάλιστα χωρίς εξετάσεις! Την επομένη 
χρονιά, όμως, τα ίδια και χειρότερα: έξι μήνες χωρίς σχολείο και έπειτα επιστροφή 
με πολλούς περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους συνεχίζονται μέχρι 
σήμερα. Ταυτόχρονα, αρχίσαμε να κολλάμε, να αρρωσταίνουμε, να λείπουμε… 

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, κάποιοι μαθητές μεγάλωσαν, πήγαν από το δημοτικό 
στο γυμνάσιο ή από το γυμνάσιο στο λύκειο χωρίς να το καταλάβει κανείς. Ακόμα 
και τα ίδια τα παιδιά δεν το έχουν συνειδητοποιήσει! Άλλα παιδιά άλλαξαν σχολείο 
και το αντιληφθήκαμε με μεγάλη καθυστέρηση. Καθηγητές πήραν σύνταξη και 
αθόρυβα μια μέρα αποχώρησαν από το σχολείο χωρίς να μπορέσουμε να τους 
χαιρετήσουμε και να τους τιμήσουμε. Την ίδια στιγμή, κάποιοι νεότεροι ήρθαν στη 
θέση τους, που δεν τους γνωρίζουμε και μια μέρα τους είδαμε ξαφνικά μπροστά μας 
ή να μπαίνουν στην τάξη.  

Αυτή η στενόχωρη και θλιβερή παρένθεση έχει ήδη διαρκέσει πάρα πολύ και μας 
έχει κοστίσει ακριβά από πολλές πλευρές: σωματικά, πνευματικά, ψυχικά, 
κοινωνικά. Αυτά τα χρόνια της πανδημίας νιώθουμε σαν να μην τα ζήσαμε, σαν να 
πέρασε ο χρόνος ενώ εμείς ήμασταν κάπου ακινητοποιημένοι. Ευχή όλων μας, 
λοιπόν, είναι να αποτελέσουν παρελθόν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 
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Ερωτήσεις με βάση το κείμενο 

Παρακαλούμε, κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1-10. 

1) Σύμφωνα με το κείμενο, η πανδημία: 
 α.  μας βοήθησε να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα 
 β.  δημιούργησε μία νέα ρουτίνα 
 γ.  οδήγησε σε έναν νέο τρόπο ζωής 

δ.  δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μας 

2) Σύμφωνα με το κείμενο, εξαιτίας της πανδημίας επηρεάστηκαν: 
 α.  οι μαθητές 
 β.  οι καθηγητές 
 γ.  οι μαθητές και οι καθηγητές 

δ.  οι μαθητές και οι οικογένειές τους 

3) Σύμφωνα με το κείμενο, στη διάρκεια της πανδημίας πολλές αλλαγές: 
 α.  πέρασαν εντελώς απαρατήρητες 
 β.  πραγματοποιήθηκαν χωρίς να το αντιληφθούμε 
 γ.  δεν ήταν δυνατόν να γίνουν 

δ.  δεν θέλαμε να γίνουν 

4) Σύμφωνα με το κείμενο, τα χρόνια της πανδημίας: 
 α.  είναι σαν μία παρένθεση 
 β.  είναι σαν να μην τα ζήσαμε 
 γ.  είναι σαν να πέρασε ο χρόνος χωρίς εμάς 

δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω 

5) Την επομένη χρονιά, όμως, τα ίδια και χειρότερα: έξι μήνες χωρίς σχολείο και 
έπειτα επιστροφή με πολλούς περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα: σε αυτή την περίοδο έχουμε: 
 α.  περιγραφή 
 β.  αφήγηση 
 γ.  διάλογο 

δ.  μονόλογο 

6) Αυτά τα χρόνια της πανδημίας νιώθουμε σαν να μην τα ζήσαμε, σαν να πέρασε ο 
χρόνος ενώ εμείς ήμασταν κάπου ακινητοποιημένοι: σε ποιο χρόνο και σε ποια 
έγκλιση είναι το υπογραμμισμένο ρήμα; 
 α. υποτακτική – ενεστώτας   
 β. υποτακτική – αόριστος  
 γ. οριστική – στιγμιαίος μέλλοντας 

δ. οριστική – ενεστώτας  
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7) Άλλα παιδιά άλλαξαν σχολείο και το αντιληφθήκαμε με μεγάλη καθυστέρηση: σε 
ποια φωνή και σε ποια διάθεση είναι το υπογραμμισμένο ρήμα; 
 α. ενεργητική – ενεργητική  
 β. παθητική – παθητική  
 γ. παθητική – ενεργητική  

δ. ενεργητική – παθητική  

8) Άλλα παιδιά άλλαξαν σχολείο και το αντιληφθήκαμε με μεγάλη καθυστέρηση: τι 
είναι συντακτικά η υπογραμμισμένη λέξη; 
 α. υποκείμενο 
 β. κατηγορούμενο 
 γ. αντικείμενο 

δ. προσδιορισμός 

9) Την ίδια στιγμή, κάποιοι νεότεροι ήρθαν στη θέση τους, που δεν τους γνωρίζουμε: 
τι είναι γραμματικά οι υπογραμμισμένες λέξεις; 
 α. κτητική αντωνυμία – προσωπική αντωνυμία   
 β. προσωπική αντωνυμία – κτητική αντωνυμία  
 γ. δεικτική αντωνυμία – προσωπική αντωνυμία  

δ. κτητική αντωνυμία – δεικτική αντωνυμία  

10) Καθηγητές πήραν σύνταξη και αθόρυβα μια μέρα αποχώρησαν από το σχολείο: 
τι δηλώνει το υπογραμμισμένο; 
 α.  σκοπό 
 β.  αιτία 
 γ.  αποτέλεσμα 

δ.  τρόπο 

10) Ευχή όλων μας, λοιπόν, είναι να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα: ποια είναι 
η λειτουργία της υπογραμμισμένης φράσης; 
 α.  συμπεραίνει  
 β.  συνοψίζει 
 γ.  αιτιολογεί 

δ.  επεξηγεί 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος ΙΙ: μονάδες 30 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Μία ημέρα στο σχολείο που ονειρεύομαι (100-150 λέξεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μέρος ΙΙΙ: μονάδες 40 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 1Ο 

1) Το κλάσμα 
3

√3
  είναι ίσο με: 

Α.  3          Β. √3                    Γ. 
√3

3
  Δ. 

1

3
 

 

 

2)  Αν η εξίσωση 𝛽𝑥 = 𝛼  έχει λύση 𝑥 = 5,  τότε η εξίσωση 𝛼𝑥 = 𝛽 

Α. έχει λύση 𝑥 = 1/5   Β. έχει λύση 𝑥 = 0  Γ. είναι ταυτότητα Δ. είναι αδύνατη 

 

 

 

3)  H διαγώνιος ενός τετραγώνου πλευράς 𝛼 είναι ίση με: 

Α. 2𝑎2             Β. 𝑎4    Γ. 𝑎√2         Δ. 3𝛼 

 

 

 

4) Αν 𝑥2  =  16 και 𝑦 =  5 τότε μικρότερη δυνατή τιμή που μπορεί να λάβει η 
παράσταση 

 𝑦 –  𝑥 είναι: 

Α. 1          Β. -1          Γ. 9  Δ. -9 

 

 

 

5)  Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η μία κάθετη πλευρά είναι τετραπλάσια της άλλης 
κάθετης. Η εφαπτομένη της γωνίας που βρίσκεται απέναντι από την μεγαλύτερη 
κάθετη πλευρά είναι ίση με: 

Α.  0,25     Β. 4         Γ.  
3

4
   Δ.  δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 
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ΘΕΜΑ 2Ο  

1)  Η παράσταση 𝛢 = (√5 − 2) ∙ (√5 + 2) είναι ίση με: 

Α. 3       Β. √21          Γ. 21  Δ. 1 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

 

 

2)  H εξίσωση   
𝑥−3

2
−

3(𝑥+1)

4
= −

𝑥+5

2
    έχει λύση:  

Α. 𝑥 = −1      Β. 𝑥 = 1       Γ. 𝑥 = 0       Δ. 𝑥 = 5 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Αν η εξίσωση (𝛼 − 6)𝑥 = 6 − 𝛼   έχει μοναδική λύση, τότε: 

Α. 𝛼 = 6 𝜅𝛼𝜄  𝑥 = −1     Β. 𝛼 = −6 𝜅𝛼𝜄 𝑥 = 1    Γ. 𝛼 ≠ 6 𝜅𝛼𝜄 𝑥 = −1    Δ. 𝛼 ≠ 6 𝜅𝛼𝜄 𝑥 =
1 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
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ΘΕΜΑ 3Ο  

Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με  ΑΒ//ΔΓ. Αν το τμήμα ΑΕ είναι κάθετο στο ΔΓ, 𝛥�̂�𝛦 =
30°, ΔΕ =4,  ΑΔ=ΑΒ  και ΓΔ = 2ΑΔ, να υπολογίσετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Τα τμήματα ΑΔ και ΑΕ.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 

 

 

 

2) Το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓΔ.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 

 

 

 

3) Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 9 

 

 

 



 

 

 19 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

Ένας πωλητής έχει μηνιαίο μισθό 800€ και παίρνει επιπλέον 4% της συνολικής 

αξίας των πωλήσεων που πραγματοποιεί σε ένα μήνα για πωλήσεις μέχρι του ορίου 

των 30.000€. 

1) Αν σε ένα μήνα ο πωλητής πέτυχε πωλήσεις αξίας 𝑥 ευρώ, να εκφράσετε τις 

μηνιαίες συνολικές αποδοχές του 𝑦  ως συνάρτηση της αξίας των πωλήσεων 𝑥. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 

 

 

2) Πόση είναι η αξία των πωλήσεων που πρέπει να πετύχει ο πωλητής σε ένα μήνα, 

αν θέλει ο συνολικός μισθός του κατά το μήνα αυτό να φτάσει τα 1.200€; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 

 

 

 

 

3) Είναι δυνατόν ο συνολικός μισθός του πωλητή σε ένα μήνα να αποτελεί το 6% 
των πωλήσεων του μήνα;       

ΜΟΝΑΔΕΣ 9 

 
 
 
 
 

 


