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Θέµα 1ο 

Ο Mr.Math βρίσκεται σε ένα κινηµατογράφο όπου όλες οι σειρές έχουν 
ακριβώς τον ίδιο αριθµό καθισµάτων. Παρατήρησε ότι µπροστά του 

βρισκόταν 12 καθίσµατα πίσω του 8 , αριστερά 6 και δεξιά 8. Να υπολογίσετε 
πόσα καθίσµατα είχε  ο κινηµατογράφος.   

 
 

Θέµα 2ο 

Η µεγάλη µαθηµατικός της αρχαιότητας ΥΠΑΤΙΑ γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 370 µ.Χ. ∆εν πρόλαβε να γεράσει. 
∆ολοφονήθηκε καθώς επέστρεφε σπίτι της. Τα χρόνια που έζησε είναι ένας 
αριθµός που διαιρείται µε το 3 και το 5, ενώ αν διαιρεθεί µε το 7 αφήνει 
υπόλοιπο 3. Να βρείτε πόσα χρόνια έζησε η ΥΠΑΤΙΑ και ποια χρονιά 

πέθανε. 

 

 



Θέµα 3ο 

Στο παρακάτω σχήµα δίνονται 3 ηµικύκλια. Τα άκρα των ηµικυκλίων 
απέχουν από το σηµείο Α τις αποστάσεις που είναι σηµειωµένες στο σχήµα. 
Χωρίζουµε την περιοχή ανάµεσα στο µεσαίο και το µεγαλύτερο ηµικύκλιο σε 
7 ίσα µέρη και ονοµάζουµε κάθε εµβαδόν α. Χωρίζουµε επίσης την περιοχή 
ανάµεσα στο µικρό και το µεσαίο ηµικύκλιο σε 4 ίσα µέρα και ονοµάζουµε 
κάθε εµβαδόν β. 

Να βρείτε ποιο από τα δύο εµβαδά α ή β είναι µεγαλύτερο και να 
αιτιολογήστε το συµπέρασµά σας. 
 

 

 

 

 

Θέµα 4ο 

Η τηλεφωνική Εταιρεία YPATIAPHONE προσφέρει δύο προγράµµατα 
για τη σχολική χρονιά 2009-2010 στους µαθητές που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό ΥΠΑΤΙΑ που διενεργεί το Παράρτηµα της Ελλην. Μαθηµατικής 
Εταιρείας της Ηµαθίας για τους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου. Τα προγράµµατα 
ονοµάζονται «2009» και «2010». 

Το πρόγραµµα «2009» προσφέρει για τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς,  2009 δωρεάν µηνύµατα Τα επιπλέον µηνύµατα χρεώνονται 7 λεπτά 
το καθένα. Κάθε κλήση χρεώνεται προς 8 λεπτά. 

Το πρόγραµµα «2010» προσφέρει 2010 δωρεάν κλήσεις, ενώ οι 
επιπλέον κλήσεις χρεώνονται προς 13 λεπτά κάθε µια. Κάθε µήνυµα 
χρεώνεται προς 7 λεπτά. 

Ο Υπάτιος που συµµετέχει στο διαγωνισµό υπολογίζει ότι θα κάνει 
2500 κλήσεις και θα στείλει 2500 µηνύµατα. Ποιο πρόγραµµα του συµφέρει 
περισσότερο σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του;  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
(όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα) 

Καλή επιτυχία 
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