ΘΔΜΑ Α
Ο Τζηπ θαη μ Νηαίει, ηα δύμ ζθημονάθηα, έθαγακ 380 θμοκημύθηα ζε 10 εμένεξ. Κάζε μένα έηνςγακ 8
θμοκημύθηα πενηζζόηενα από ηεκ πνμεγμύμεκε. Πόζα θμοκημύθηα έθαγακ ηεκ πνώηε εμένα θαη πόζα ηεκ
ηειεοηαία εμένα;

1ε ιύζε:
Αθνύ 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 + 56 + 64 + 72 = 360, αλ έηξωγαλ θάζε κέξα ηνλ ίδην αξηζκό
θνπληνπθηώλ, δειαδή όζα θαη ηελ πξώηε εκέξα, ζα είραλ θάεη ζπλνιηθά 380 - 360 = 20 θνπληνύθηα ή 20 :
10 = 2 θνπληνύθηα ηελ εκέξα. Επνκέλωο ηελ πξώηε εκέξα έθαγαλ 2 θνπληνύθηα θαη ηελ ηειεπηαία (ηελ
δέθαηε) 2 + 9 x 8 = 2+72=74 θνπληνύθηα.
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α + (α + 8)+( α + 16)+(α + 24)+( α + 32)+(α + 40)+(α + 48)+(α + 56)+(α + 64)+(α + 72)= 380 ή 10α + 360 =
380 δειαδή 10α = 380 – 360,
10α = 20, επνκέλωο α = 20 : 10, δειαδή α = 2. Έηζη ηελ πξώηε εκέξα έθαγαλ 2 θνπληνύθηα θαη ηελ
ηειεπηαία κέξα (ηελ 10ε) έθαγαλ 2 + 72 = 74 θνπληνύθηα.
ΘΔΜΑ Β
Τα 7/8 ηςκ μαζεηώκ μηαξ Ε ' ηάλεξ εκόξ Δεμμηηθμύ Σπμιείμο είκαη θμνίηζηα. Σηεκ ηάλε αοηή οπάνπμοκ 18
θμνίηζηα πενηζζόηενα από ηα αγόνηα. Πόζμη είκαη όιμη μαδί μη μαζεηέξ αοηήξ ηεξ ηάλεξ;

Λύζε:
Τα αγόξηα είλαη ηα 1 - 7/8 = 1/8 ηωλ καζεηώλ ηεο ηάμεο. Τα θνξίηζηα είλαη πεξηζζόηεξα από ηα αγόξηα
θαηά ηα 7/8 - 1/8 =6/8 ή θαηά ην 3/4 ηνπ ζπλόινπ ηωλ καζεηώλ ηεο ηάμεο.

Άξα ηα 3/4 ηωλ καζεηώλ ηεο ηάμεο είλαη 18, ην ¼ είλαη 18:3=6 θαη ην ζύλνιν ηωλ καζεηώλ είλαη 4 x 6 =
24

ΘΔΜΑ Γ
Η μαμά ηεξ Καηενίκαξ, γηα κα βμεζήζεη ηεκ μηθμγέκεηά ηεξ ζθέθηεθε κα εθμεηαιιεοηεί ηεκ αοιή ημο ζπηηημύ
ημοξ θαη κα θηηάλεη έκακ ιαπακόθεπμ. Τμ ζπίηη ημοξ είκαη δηώνμθμ με ζοκμιηθό εμβαδόκ 300 η.μ. (μη όνμθμη
έπμοκ ηα ίδηα ηεηναγςκηθά) θαη βνίζθεηαη μέζα ζε μηθόπεδμ ζπήμαημξ ηεηναγώκμο. Πενηέθναλε ημ μηθόπεδμ
με ζονμαηόπιεγμα πνεζημμπμηώκηαξ 16 παζζάιμοξ πμο ημοξ ημπμζέηεζε γύνς από ημ μηθόπεδμ ζε
απόζηαζε 5 μ. ημκ έκακ από ημκ άιιμκ. Ακ μη δηάδνμμμη πμο ζα αθήζεη ζημ ιαπακόθεπμ θαηαιαμβάκμοκ ημ
20% ηεξ αοιήξ, πόζε έθηαζε ζα έπεη ημ μένμξ ηεξ αοιήξ πμο ζα θαιιηενγεζεί;

Λύζε:
Ξέξνπκε όηη ην νηθόπεδν έρεη ζρήκα ηεηξάγωλν. Τνπνζεηνύκε έλαλ πάζζαιν ζε θάζε γωλία θαη ηνπο
δώδεθα πνπ πεξηζζεύνπλ ηνπο κνηξάδνπκε ζηηο 4 πιεπξέο (3 ζε θάζε πιεπξά). Αθνύ
ν θάζε πάζζαινο απέρεη από ηνλ άιιν 5 κέηξα, ην νηθόπεδν έρεη πιεπξά 20 κέηξα
θαη εκβαδό 20X20= 400 η. κ.
Αθαηξνύκε ην κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ θαηαιακβάλεη ην ζπίηη (300:2=150 η.κ.) γηα
λα βξνύκε ηνλ ειεύζεξν ρώξν(απιή): 400-150= 250 η.κ.
Αθνύ ην 20% ηεο απιήο είλαη δηάδξνκνη, ηόηε 50 η.κ είλαη νη δηάδξνκνη (20% Χ
250=50) θαη ην ππόινηπν, δειαδή 200 η.κ. είλαη ηα παξηέξηα κε ηα ιαραληθά.
ΘΔΜΑ Γ
Έκα Λεςθμνείμ ημο ΚΤΕΛ Ημαζίαξ ηαλίδερε γηα Αζήκα με μέζε ηαπύηεηα 80 πηιηόμεηνα ηεκ ώνα. Κάζε 2,5
ώνεξ έθακε αθνηβώξ 20 ιεπηά ζηάζε γηα κα λεθμοναζηεί μ μδεγόξ θαη μη επηβάηεξ. Η απόζηαζε από ημ
ΚΤΕΛ Ημαζίαξ μέπνη ημ Σηαζμό Υπεναζηηθώκ Λεςθμνείςκ ηεξ Αζήκαξ είκαη 584 πηιηόμεηνα θαη ημ ηαλίδη
ημο λεθίκεζε ζηηξ 8:30 ημ πνςί. Πόηε έθηαζε ζημκ πνμμνηζμό ημο;

Λύζε:
Τν ιεωθνξείν θάζε 2,5 ώξεο δηαλύεη 2,5 ρ 80 = 200 ρικ.
Ξεθίλεζε ζηηο 8:30 θαη 2,5 ώξεο κεηά, δειαδή ζηηο 11:00, είρε δηαλύζεη 200 ρικ. θαη ζηακάηεζε γηα 20
ιεπηά.
Σηηο 11:20 μεθίλεζε πάιη θαη ζηηο 13:50 (2,5 ώξεο κεηά) είρε δηαλύζεη, άιια 200 ρικ.
Αθνύ έθαλε ζηάζε γηα 20 ιεπηά, ζηηο 14:10 μεθίλεζε έρνληαο λα δηαλύζεη ηα ππόινηπα 184 ρικ. (584-200200) ηα νπνία είλαη ιηγόηεξα από 200 ρικ. θαη έηζη δελ θάλεη άιιε ζηάζε.
Απηά ηα ηειεπηαία ρηιηόκεηξα ηα θάλεη ζε 184 : 80 = 2,3 ώξεο δειαδή 2 ώξεο θαη 3/10 ηεο ώξαο, άξα 2
ώξεο θαη 18 ιεπηά. Άξα έθηαζε ζηνλ πξννξηζκό ηνπ ζηηο 16:28 ( 4:28 ην απόγεπκα).

