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Α΄  Γυµνασίου 

 
Θέµα 1ο 

Να συµπληρώσετε µε ψηφία τα δύο κενά τετράγωνα του αριθµού 2 

ώστε ο τριψήφιος που θα προκύψει να διαιρείται ακριβώς δια 2, 5 και 9. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Λύση 
Ο αριθµός που θα προκύψει πρέπει να είναι πολλαπλάσιο κοινό 

πολλαπλάσιο των 2,5 και 9.  ∆ηλαδή κοινό πολλαπλάσιο του   

.  Εποµένως ο ζητούµενος αριθµός είναι ο . 

β΄ τρόπος 

Ο ζητούµενος αριθµός: 
� διαιρείται δια 2 άρα είναι άρτιος (ζυγός) , εποµένως το τελευταίο του 

ψηφίο είναι ένα από τα 8. 

� διαιρείται δια 5 άρα το τελευταίο του ψηφίο είναι ένα  ή . 

    Άρα το τελευταίο του ψηφίο είναι το  .  

� διαιρείται δια 9 άρα το άθροισµα των ψηφίων του είναι πολλαπλάσιο 

του 9. Και επειδή το πρώτο ψηφίο είναι το 2,  το τρίτο είναι το 0, 

υποχρεωτικά το δεύτερο είναι το 7 .  . 

Εποµένως ο ζητούµενος αριθµός είναι ο . 

 

 



Θέµα 2ο 

Στο ορθογώνιο ΑΒΓ∆ του παρακάτω σχήµατος, οι διαστάσεις είναι  
  εκ. και  εκ.  Είναι επίσης   εκ. 

α) Να αποδείξετε ότι το εµβαδόν του τριγώνου ΒΓΕ είναι ίσο µε το 1

3
 του 

εµβαδού του ορθογωνίου ΑΒΓ∆. 

β) Αν για το σηµείο Ζ της πλευράς Α∆ το εµβαδόν του τετραπλεύρου 

ΓΖΑΕ είναι ίσο µε το 1

3
 του εµβαδού του ΑΒΓ∆, να βρεθεί το µήκος του 

τµήµατος ΑΖ.  
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Λύση 
α) Το εµβαδόν του τριγώνου ΒΓΕ είναι ίσο µε   

τετ.εκ. Το εµβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓ∆ είναι  

τετ.εκ. . Άρα το εµβαδόν του τριγώνου ΒΓΕ είναι ίσο µε το 1

3
 του εµβαδού 

του ορθογωνίου ΑΒΓ∆.  

β) Έχουµε:  και  άρα και 
. ∆ηλαδή  τετ. εκ.  

Είναι:  δηλαδή  Εποµένως  

εκ.  και  εκ.  
 
 
 
 
 
 
 



Θέµα 3ο 
 

Στις κορυφές του τετραγώνου του σχήµατος 1 είναι τοποθετηµένοι οι 
αριθµοί 0, 1, 2, 3. Εκλέγουµε 3 από τις 4 κορυφές και προσθέτουµε σε 
κάθε µια το 1 (αν π.χ εκλέξουµε τις κορυφές µε τους αριθµούς 0, 1 και 3 οι 
κορυφές θα γίνουν 1 , 2 και 4 αντίστοιχα). 

Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειαστεί.  
 

α) Τι παρατηρείτε για το άθροισµα των αριθµών στις 4 κορυφές µετά από 

κάθε διαδικασία; 

 

β) Να αποδείξετε ότι δεν µπορούµε να φτάσουµε στο αποτέλεσµα του 

σχήµατος 2 οσεσδήποτε φορές και αν εκτελέσουµε την παραπάνω 

διαδικασία. 
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Λύση 
 
α) Αρχικά το άθροισµα των αριθµών που βρίσκονται στις τέσσερις 
κορυφές είναι: . Επειδή κάθε φορά προσθέτουµε τον 
αριθµό 1 σε κάθε µια από τις τρεις κορυφές που επιλέξαµε, το υπάρχον 
άθροισµα αυξάνεται κατά 3 και  έτσι το άθροισµα των τεσσάρων κορυφών 
είναι πολλαπλάσιο του 3, αφού και το 6 (αρχικό άθροισµα) είναι 
πολλαπλάσιο του 3. 



α) ∆εν µπορούµε να φτάσουµε στο αποτέλεσµα του σχήµατος 2 

οσεσδήποτε φορές και αν εκτελέσουµε την παραπάνω διαδικασία, διότι το 

άθροισµα των τεσσάρων αριθµών που βρίσκονται στις κορυφές του είναι:  
 που δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, 

διότι:  . 

 

 
Θέµα 4ο 
 
Αν τοποθετήσουµε το ψηφίο 7 στο τέλος ενός διψήφιου αριθµού,  ο 

τριψήφιος που προκύπτει είναι κατά 529 µεγαλύτερος του αρχικού 

διψήφιου. Να βρεθεί ο διψήφιος αριθµός. 
Λύση 
 

Έστω ότι ο διψήφιος αριθµός που έχουµε αρχικά έχει τη µορφή  .  

∆ηλαδή το ψηφίο των δεκάδων είναι  και το µονάδων το  .  Όταν  
τοποθετήσουµε το ψηφίο 7 στο τέλος του αριθµού αυτού ο τριψήφιος που 

προκύπτει έχει τη µορφή  .  Με ψηφίο µονάδων το των 7 ,  δεκάδων 
το  και εκατοντάδων το  . και ισχύει:          ∆ηλαδή :  

 
     

 
     5 2 9   

     ή     8 ή   5 8   
   7    8 7   5 8 7   

     

Από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει ότι ο ζητούµενος αριθµός 
είναι ο 58.  

 

          


