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Θζμα Α: ε ζνα διψιφιο αρικμό το ψθφίο των δεκάδων είναι διπλάςιο του ψθφίου των μονάδων.
Αν εναλλάξουμε τθν κζςθ των ψθφίων του, προκφπτει αρικμόσ μικρότεροσ κατά 27. Να βρεκεί ο
αρικμόσ αυτόσ.
Απάντηςη:
Γράφουμε όλουσ τουσ διψιφιουσ που το ψθφίο ςτθν κζςθ των δεκάδων είναι διπλάςιο του
ψθφίου των μονάδων. Δίπλα γράφουμε τον αρικμό αφοφ αλλάξουμε τα ψθφία κζςθ και πιο δίπλα
τθν διαφορά που ζχουν οι αρικμοί
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Άρα ο αρικμόσ είναι το 63
(20 μονάδεσ)
Θζμα Β: Σζςςερισ άνδρεσ και πζντε γυναίκεσ αμείβονται για κάποια δουλειά με το ποςό των
1.100€ μαηί . Αν θ απόδοςθ 6 ανδρών ιςοδυναμεί με τθν απόδοςθ 9 γυναικών, πόςα χριματα κα
πάρει ο κάκε άνδρασ και πόςα θ κάκε γυναίκα;

Απάντηςη:
4 άνδρεσ και 5 γυναίκεσ αμείβονται με 1.100€
12 άνδρεσ και 15 γυναίκεσ αμείβονται με 3.300€
6 άνδρεσ ιςοδυναμοφν με 9 γυναίκεσ
12 άνδρεσ ιςοδυναμοφν με 18 γυναίκεσ
Άρα από τθν ςχζςθ: 12 άνδρεσ και 15 γυναίκεσ αμείβονται με 3.300€

Ζχουμε ότι 18+15 γυναίκεσ αμείβονται με 3.300€. Δθλαδι 33 γυναίκεσ αμείβονται με 3.300€
Η 1 γυναίκα αμείβεται με 3.300:33=100€
Αφοφ 6 άνδρεσ ιςοδυναμοφν με 9 γυναίκεσ . Οι 6 άνδρεσ αμείβονται με 9*100=900€
Ο 1 άνδρασ αμείβεται με 900:6=150€
(20 μονάδεσ)
Θζμα Γ: Σζςςερα ίςα ορκογϊνια τρίγωνα τοποκετοφνται μζςα ς' ζνα ορκογϊνιο , όπωσ φαίνεται
ςτο παρακάτω ςχιμα. Να βρεκεί θ ςυνολικι επιφάνεια που καταλαμβάνει θ γκρίηα περιοχι αν
γνωρίηουμε ότι θ βάςθ του τριγϊνου είναι 3cm.

Απάντηςη:
Από το ςχιμα το φψοσ δυο τριγϊνων είναι 18 εκατοςτά
Σο φψοσ ενόσ τριγϊνου είναι 18:2=9 εκατοςτά
Σο εμβαδόν ενόσ τριγϊνου είναι (βάςθ* φψοσ)/2
Άρα (3*9)/2=27/2 τ. εκατοςτά
Ζχουμε τζςςερα όμοια τρίγωνα αρα θ ςυνολικι επιφάνεια που κα καταλαμβάνουν και τα τζςςερα
τα τρίγωνα κα είναι Ε= 4*

27
 54 τετραγωνικά εκατοςτά.
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(20 μονάδεσ)
Θζμα Δ: ε ζναν κουβά ζχουμε 30 λίτρα μπογιά. Σο 25% τισ μπογιάσ ζχει κόκκινο χρϊμα και το
30% ζχει κίτρινο χρϊμα. Προςκζτουμε ςτον κουβά ακόμα 5 λίτρα κίτρινο χρϊμα. Σι ποςοςτό είναι
τϊρα το κίτρινο χρϊμα;
Απάντηςη:
τα 30 λίτρα μπογιάσ περιζχεται 30% κίτρινο χρϊμα.
Σα 30 λίτρα μπογιάσ είναι το 100
Πόςα λίτρα x μπογιάσ είναι το 30
X=(30*30)/100=900/100=9 λίτρα
Άρα ςτθν μπογιά ζχουμε 9 λίτρα κίτρινο χρϊμα. Προςκζτουμε αλλά 5 λίτρα κίτρινο χρϊμα και
ζχουμε ςυνολικά 9+5=14 λίτρα κίτρινο χρϊμα ςε μπογιά 30+5=35 λίτρα μπογιάσ.
Άρα το κίτρινο χρϊμα είναι τα

14
τθσ μπογιάσ ι 40%
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(20 μονάδεσ)
Θζμα Ε: Μια μπανιζρα που είναι εντελϊσ άδεια γεμίηει με νερό μζχρι πάνω ςε 6 ώρεσ. Κλείνουμε
τθν βρφςθ και ςτθν ςυνζχεια ανοίγουμε τθν τάπα για να αδειάςει. Η μπανιζρα αδειάηει ςε 8 ώρεσ.
Αν θ μπανιζρα είναι εντελϊσ άδεια και θ τάπα είναι ανοιχτι ςε πόςθ ϊρα κα γεμίςει θ μπανιζρα
από τθν ςτιγμι που κα ανοίξουμε τθν βρφςθ;

Απάντηςη:
1
τθσ μπανιζρασ
6
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ε μία ϊρα αδειάηει το τθσ μπανιζρασ
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ε μία ϊρα γεμίηει το

Άρα όταν θ μπανιζρα είναι εντελϊσ άδεια με ανοιχτι τθν τάπα και ανοίξουμε τθν βρφςθ
ε μία ϊρα κα μζνει ςτθν μπανιζρα το
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Οπότε για να γεμίςει θ μπανιζρα χρειάηεται 24 ώρεσ αφοφ 24*
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(20 μονάδεσ)

