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Ημαθία, 6-5-2017

Θζμα Α: Σο παρακάτω εκκρεμζσ, είναι ςε ιςορροπία. Όλα τα ςτοιχεία μαηί ηυγίηουν 112 γραμμάρια.

Α) Να υπολογιςτεί το βάροσ των:
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Β) Πόςα γραμμάρια (g) ηυγίηει το αςτζρι;
Γ) Σι μζροσ του ςυνολικοφ βάρουσ είναι το βάροσ τθσ καρδοφλασ;
Απάντηςη:
Α) Το εκπεμμέρ βπίζκεηαι ζε ιζοπποπία άπα ηο απιζηεπό και ηο δεξί μέπορ ηος εκπεμμοςρ δςγίδοςν ηο ίδιο:
112:2=56 γπαμμάπια

1.
+
+
= 56
τον αριςτερό κλάδο ο ρόμβοσ ιςορροπεί με το τρίγωνο και τον κφκλο μαηί
56:2=28 γραμμάρια
2.
+
= 28
Αρα το τριγωνο και ο κυκλοσ ηυγίηουν μαηί 28 γραμμαρια και ιςοροπουν που ςυμμενει ότι ηυγίηουν το ίδιο

αρα ο κυκλοσ κα ηυγιηει
28:2=14
Άρα οι δυο κφκλοι κα ηυγίηουν 14+14=28 γραμμάρια
1.
+
= 28 γραμμάρια
Β) Κάνοντασ τθν ίδια διαδικαςία και για τον δεξιό κλάδο του εκρεμμοφσ ζχουμε:
112:2=56 γπαμμάπια δςγίδει ηο ηεηπάγωνο, ε καπδία, ηο αζηέπι και ηο ηπίγωνο.
56:2=28 γραμμάρια ηυγίηει το τετράγωνο και 28 γραμμάρια ε καπδία, ηο αζηέπι και ηο ηπίγωνο αθού ιζοπποπούν
28:2=14 γπαμμάπια δςγίδει ηο ηπίγωνο και 14 γπαμμάπια ε καπδιά και ηο αζηέπι αθού ιζοπποπούν
14:2=7 γπαμμάπια δςγίδει ε καπδία και 7 γπαμμάπια ηο αζηέπι αθού ιζοπποπούν
Άπα ηο αζηέπι δςγίδει 7 γπαμμάπια
Γ) Η καπδία δςγίδει 7 γπαμμάπια και ηο ζςνολικό βάπορ ηος εκπεμμούρ είναι 112 γπαμμάπια άπα ε καπδούλα είναι ηα

7
1
ηος ζςνολικού βάποςρ ηος εκπεμμούρ

112 16
(20 μονάδεσ)

Θζμα Β: Ο Σάκθσ κάνει ςυλλογι από ποδοςφαιρικζσ κάρτεσ. Οι κάρτεσ που ζχει είναι περιςςότερεσ
από 60 και λιγότερεσ από 80. Αν τισ μοιράςει ςε 6 φίλουσ του περιςςεφει 1 κάρτα, αν τισ μοιράςει
ςε 5 φίλουσ του περιςςεφουν 2 κάρτεσ και αν τισ μοιράςει ςε 4 φίλουσ του περιςςεφουν 3. Πόςεσ
κάρτεσ ζχει ο Σάκθσ;
Απάντηςη:
Γράφουμε τουσ αρικμοφσ που όταν διαιρεκοφν με το 6 αφινουν υπόλοιπο 1
1,7,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79
Γράφουμε τουσ αρικμοφσ που όταν διαιρεκοφν με το 5 αφινουν υπόλοιπο 2
2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57,62,67,72,77
Γράφουμε τουσ αρικμοφσ που όταν διαιρεκοφν με το 4 αφινουν υπόλοιπο 3
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,67,71,75,79
Παρατθροφμε ότι ο μοναδικόσ κοινόσ αρικμόσ και ςτισ τρισ ςειρζσ αρικμϊν που είναι ανάμεςα ςτο
60 και ςτο 80 είναι το 67.
Άρα ο Σάκθσ ζχει 67 κάρτεσ.
(20 μονάδεσ)
Θζμα Γ: Ο τρυποκάρυδοσ είναι ζνα πουλί το οποίο χτυπάει με το ράμφοσ του τα δζντρα (ραμφίηει)
Ζνασ τρυποκάρυδοσ χτυπάει 40 φορζσ με το ράμφοσ του ζνα δεντρο μζςα ςε 5 δευτερόλεπτα.
Α) Πόςα χτυπιματα κα κάνει ο τρυποκάρυδοσ ςε 3,25 λεπτά
Β) Ζνασ δεφτεροσ τρυποκαρυδοσ ακοφγοντασ τον πρϊτο τρυποκάρυδο ξεκίνα και αυτόσ το
ράμφιςμα του με κακυςτζρθςθ ¼ του δευτερολζπτου. Πόςα χτυπιματα κα ακουςτοφν ςυνολικά
και από τουσ δυο τρυποκάρυδουσ ςε 3,25 λεπτά ;
Απάντηςη:
Α) Ο τρυποκάρυδοσ ραμφίηει 40 φόρεσ ςε 5 δευτερόλεπτα
ε 1 δευτερόλεπτο 40:5=8 φορζσ ραμφίηει
Σα 3,25 λεπτά είναι 3 λεπτά και 0,25 του λεπτοφ. Σα 3 λεπτά είναι 3*60=180 δευτερόλεπτα και τα 0,25 είναι το ¼ του
λεπτοφ άρα 60:4=15 δευτερόλεπτα.
Άρα τα 3,25 λεπτά είναι 180+15=195 δευτερόλεπτα.

Ο τρυποκάρυδοσ ραμφίηει 8 φόρεσ ςε 1 δευτερόλεπτο
ε 195 δευτερόλεπτα ραμφίηει 8*195=1560 χτυπιματα
Β) Ο τρυποκάρυδοσ ραμφίηει 8 φόρεσ ςε 1 δευτερόλεπτο
το ¼ του δευτερολζπτου που κακυςτερεί ο δεφτεροσ τρυποκάρυδοσ να ραμφίηει κα ραμφίςει 8:4=2 φορζσ άρα ςτα
3,25 λεπτά κα ραμφίςει 1560-2=1558 φορζσ.
Άρα ςυνολικά κα ακουςτοφν και από τουσ δφο τρυποκάριδουσ 1560+1558=3118 ραμφίςματα.

(20 μονάδεσ)
Θζμα Δ: Δίνεται θ παρακάτω ςκάλα με βάςθ και φψοσ 16 δεκατόμετρα. Να υπολογιςτεί θ
περίμετροσ και το εμβαδόν τθσ.

16 δεκ.

Απάντηςη:
Αφοφ φψοσ και μικοσ είναι 16 δεκ. και θ ςκάλα ζχει τεςςερα ςκαλοπάτια χωριίηοντασ το υψοσ και
το μικοσ τθσ ςκάλασ κα εχουμε ότι το φψοσ και το μικοσ κάκε ςκαλοπατιοφ είναι:
16:4=4δεκ
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Για τθν περίμετρο προςκζτουμε περιμετρικά τουσ αρικμοφσ και καταλιγουμε Π=64δεκ.
Για το εμβαδόν χωρίηουμε τθν ςκάλα όπωσ το ςχιμα που ακολουκεί

4
4
Σο εμβαδόν ενόσ τετραγϊνου είναι 4*4=16 τ. δεκ
Ζχουμε 10 τζτοια τετράγωνα άρα Ε=16*10=160 τ.δεκ

(20 μονάδεσ)
Θζμα Ε: Σα

2
από το 1 ενόσ αρικμοφ είναι 3. Ποιοσ είναι ο αρικμόσ αυτόσ;
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Απάντηςη:
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ενόσ αρικμοφ είναι το 3
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 10* είναι 10*15=150
10
10

Σα

Άρα ο αρικμόσ είναι το 150

(20 μονάδεσ)

