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A΄  Γυµνασίου 

Απαντήσεις 

Θέµα 1ο 

 Ένας αριθµός αποτελείται από 4025 ψηφία από τα οποία τα 2012 είναι τριάρια και 2013 είναι 
δυάρια µε τυχαία σειρα (ανακατωµένα µεταξύ τους). 
α) Εξηγείστε γιατί ο αριθµός διαιρείται δια 9.        Μονάδες 3 

β) Ποια πρέπει να είναι τα δύο τελευταία ψηφία του αριθµού ώστε ο αριθµός να διαιρείται δια 4;  

Μονάδες 2 

Λύση 

α) Θα εφαρµόσουµε το κριτήριο διαιρετότητας του 9: 

«ένας αριθµός διαιρείται µε το 9 αν και µόνο αν το άθροισµα των ψηφίων του διαιρείται µε το 9». 

Αρκεί δηλαδή να υπολογίσουµε το άθροισµα των ψηφίων του αριθµού. Πράγµατι αυτό είναι: 
3 2012 2 2013 6036 4026 10.062⋅ + ⋅ = + =  

Ο αριθµός αυτός διαιρείται µε το 9 διότι το άθροισµα των ψηφίων του είναι 1+0+0+6+2=9 άρα και 
ο αρχικός αριθµός διαιρείται µε το 9. 

β)Θα εφαρµόσουµε το κριτήριο διαιρετότητας του 4: 

«ένας αριθµός διαιρείται µε το 4 αν και µόνο αν το τελευταίο διψήφιο τµήµα του διαιρείται µε το 4».  

Αρκεί λοιπόν να βρούµε τους διψήφιους αριθµούς που αποτελούνται από τα ψηφία 2 και 3 και 
διαιρούνται δια 4. Όλοι οι διψήφιοι αριθµοί µε ψηφία 2 και 3 είναι οι 22, 23, 32, 33. Ο µόνος που 
διαιρείται µε το 4 είναι ο 32. Άρα, τα δύο τελευταία ψηφία του αριθµού είναι τα 3 και 2. 

 



Θέµα 2ο 
∆ύο ίσα τετράγωνα ΑΒΓ∆ και ΕΖΗΘ µε 
πλευρά 10cm το καθένα, έχουν κοινό το 
ορθογώνιο ΕΚΓΛ µε διαστάσεις 3cm και 4 
cm όπως δείχνει το σχήµα. 

α) Υπολογίστε τα µήκη των καθέτων 
πλευρών των δύο ορθογωνίων τριγώνων 
ΒΚΖ και ∆ΛΘ. 

Μονάδες 1 

β) Υπολογίστε το εµβαδόν του εξαγώνου 
ΑΒΖΗΘ∆ 

Μονάδες 4 

 

Λύση 

 

α)Είναι ΒΚ= ΒΓ – ΚΓ = 10 – 4 = 6cm, ΚΖ = ΕΖ – ΕΚ = 10 – 3 = 7cm, 

  ∆Λ = Γ∆ – ΓΛ = 10 – 3 = 7cm, ΛΘ = ΕΘ – ΕΛ = 10 – 4 = 6cm. 

 

β)Για να υπολογίσουµε το εµβαδόν του εξαγώνου το χωρίζουµε σε επιµέρουςσχήµατα των οποίων 
τα εµβαδά µπορούµε να υπολογίσουµε. Επειδή τα δύο τετράγωνα έχουν κοινό το ορθογώνιο 

ΕΚΓΛ, το συνολικό εµβαδόν που καλύπτουν και τα δύο µαζί είναι  
ΕΑΒΓ∆ + ΕΕΖΗΘ  - ΕΕΚΓΛ = 102 +102  - 3�4 = 100 + 100 -12 = 188 cm2 

Ενώ τα εµβαδά των τριγώνων είναι: 

ΕΒΚΖ = 26 7
21

2 2
cm

ΚΖ⋅ΒΚ ⋅= =  και  

Ε∆ΛΘ = 26 7
21

2 2
cm

∆Λ⋅ΛΘ ⋅= =  

 

Άρα το εµβαδόν του εξαγώνου είναι 
188 + 21 + 21 = 230cm2. 
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Θέµα 3ο 

Ένας µαθητής της Α΄ Γυµνασίου για να πάρει 
µέρος στο διαγωνισµό ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗ που 
διεξάγεται φέτος και για τους µαθητές του 
Νοµού Φλώρινας, ξεκίνησε οδικώς από τη 
Βέροια για να πάει στο Αµύνταιο του Νοµού 
Φλώρινας περνώντας από τον Πολύµυλο και 
κατόπιν από την Πτολεµαΐδα. 

Όταν έφτασε στον Πολύµυλο παρατήρησε ότι 
πρέπει να διανύσει ακόµη 42 χιλιόµετρα για να 

 

 

φτάσει στην Πτολεµαΐδα η οποία βρίσκεται στα 3

4
της απόστασης Βέροιας – Αµυνταίου, ενώ αν 

διανύσει 34 χιλιόµετρα µετά τον Πολύµυλο θα έχει κάνει τα 
2

3
 της διαδροµής Βέροιας – 

Αµυνταίου. 
Να βρεθούν οι αποστάσεις:  
α) Βέροιας – Αµυνταίου         Μονάδες 3 

β) Πτολεµαΐδας – Αµυνταίου        Μονάδες 1 

γ) Βέροιας - Πολυµύλου          Μονάδες 1 

Λύση 

α) Έστω Α το σηµείο στο οποίο θα έχει διανύσει τα  
2

3
 της διαδροµής. Τότε η απόσταση από το Α 

µέχρι την Πτολεµαΐδα είναι  42 – 34 = 8 χιλιόµετρα, που αντιστοιχεί στα 3 2 1

4 3 12
− = της συνολικής 

διαδροµής.  Αφού λοιπόν το 
1

12
 της διαδροµής είναι 8 χιλιόµετρα, η ολόκληρη διαδροµή, δηλαδή η 

απόσταση Βέροιας – Αµυνταίου είναι 12 8 96⋅ =  χιλιόµετρα. 

β) Επειδή η απόσταση Βέροιας – Πτολεµαΐδας είναι τα 3/4 της συνολικής απόστασης, η απόσταση 

Πτολεµαΐδας – Αµυνταίου είναι το 1/4 της συνολικής απόστασης. Άρα η απόσταση της 
Πτολεµαΐδας από το Αµύνταιο είναι 96 : 4 = 24 χιλιόµετρα. 

γ) Η απόσταση Πολυµύλου – Πτολεµαΐδας είναι 42 χιλιόµετρα ( από την υπόθεση του 
προβλήµατος) ενώ η απόσταση Πτολεµαΐδας – Αµυνταίου είναι 24 χιλιόµετρα. Άρα η απόσταση 

Πολυµύλου – Αµυνταίου είναι 42 + 24 = 66 χιλιόµετρα. Συνεπώς, η απόσταση  Βέροιας – 

Πολυµύλου είναι 96 – 66 = 30 χιλιόµετρα. 



Θέµα 4ο 

α) Να ονοµάσετε τα 16 τρίγωνα όλων των µεγεθών που υπάρχουν στο σχήµα 1. Μονάδες 2 

β) Χρησιµοποιείστε το (α) ερώτηµα ή όποιον άλλο τρόπο θέλετε για να βρείτε πόσα τρίγωνα όλων 
των µεγεθών υπάρχουν στο σχήµα 2 και δικαιολογείστε την απάντησή σας.    

(∆εν είναι υποχρεωτικό να ονοµάσετε όλα τα τρίγωνα του (β) ερωτήµατος). Μονάδες 3 

 

Λύση 
 
α) Τα 16 τρίγωνα είναι: 
 

ΑΒΓ, ΑΒΜ, ΑΒ∆, ΑΒΚ, ΑΕΚ, ΑΕΓ, Α∆Κ, ΑΓΚ, 

ΑΓΜ, ΒΓΕ, ΒΓ∆, ΒΓΚ, ΒΚΕ, ΒΜΚ, ΓΚΜ, ΓΚ∆ 

 
β)Το σχήµα 2 αποτελείται από δύο τρίγωνα της µορφής του πρώτου σχήµατος ( ΑΒΓ και ΒΓΘ ). 

Το κάθε ένα από αυτά περιέχει 16 τρίγωνα (από το ερώτηµα (α)). Πρέπει να µετρήσουµε τα 
τρίγωνα των οποίων οι κορυφές είναι άλλες στο τρίγωνο ΑΒΓ και άλλες στο ΒΓΘ.Αυτά είναι τα 

ΑΒΘ, ΑΒΛ, ΑΓΘ, ΑΓΛ, ΚΒΛ, ΚΓΛ, ΚΒΘ, ΚΓΘ. Έτσι, ο συνολικός αριθµός τριγώνων είναι  
16�2 + 8 = 40. 
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