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A΄ Γςμνασίος 

 
Θέμα 1

ο
  

Γίλνληαη νη παξαζηάζεηο  θαη  

α) Να ππνινγίζεηε ηηο ηηκέο ησλ παξαζηάζεσλ Α θαη Β. 

β) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο  

γ)  Αλ νη ,  είλαη αληίζηξνθνη αξηζκνί, λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο  

 

ΛΥΣΖ 

 

α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)  

 

γ)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα 2
ο
  

To δηπιαλό ρσξάθη ΑΒΓΓ 

είλαη ζρήκαηνο 

νξζνγσλίνπ κε πιεπξέο 

ΑΒ=7εθ. θαη ΑΓ=5εθ. από 

ην νπνίν δηέξρνληαη δύν 

δξόκνη. Αθόκε, δίλεηαη όηη 

ΛΞ=2εθ. ΓΕ = ΒΔ = 2εθ 

θαη ΖΘ = ΚΗ = 1εθ. 

α) Να ππνινγίζεηε ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξαθηνύ 

ΑΒΓΓ. 

β) Να ππνινγίζεηε ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ  

ΛΜΝΞ. 
 

γ) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο πνπ θαιύπηεηαη από δξόκνπο. 

ΛΥΣΖ 

α) 5 7 35 . .t ekABGDE = AB×AD = × =  

β) 2 1 2 . .t ekLMNXE = LX×HQ = × =  

γ)  

Θέμα 3
ο
  

Έλαο δηςήθηνο αξηζκόο είλαη πενταπλάσιορ από ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ. 

α) Να δηθαηνινγήζεηε πιήξσο όηη ην ςεθίν ησλ κνλάδσλ ηνπ είλαη 0 ή 5.  

β) Να βξεζνύλ νη αξηζκνί απηνί. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

ΛΥΣΖ 

α) Ο δηςήθηνο αξηζκόο είλαη πεληαπιάζηνο από κηα αθέξαηα παξάζηαζε. Άξα είλαη πνιιαπιάζηνο ηνπ 5, 

δειαδή ν αξηζκόο δηαηξείηαη από ην 5. Σπλεπώο ζα ην ςεθίν ησλ κνλάδσλ ηνπ ζα είλαη 0 ή 5. 



β) α΄ ηξόπνο 

Σύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν εξώηεκα νη πηζαλνί δηςήθηνη αξηζκνί είλαη νη 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 θαη 95. Από όινπο απηνύο, κόλν ν 45 έρεη ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηα. 

β΄ ηξόπνο 

Έζησ όηη ν αξηζκόο έρεη ςεθίν δεθάδσλ ην α θαη ςεθίν κνλάδσλ ην β. Ο αξηζκόο, ηόηε, γξάθεηαη σο 

10*α+β. Δπνκέλσο πξέπεη λα ηζρύεη  10 5        .  [ζρέζε (1)] 

Από ην (α) εξώηεκα δηαθξίλνπκε δύν πεξηπηώζεηο: β=0 ή β=5. 

Αλ β=0, ηόηε ε ζρέζε (1) γξάθεηαη: 10 5    , δειαδή α=0, άηνπν, δηόηη ν αξηζκόο είλαη δηςήθηνο. 

Αλ β=5, ηόηε ε ζρέζε (1) γξάθεηαη:  10 5 5 5      . Από εδώ θαη πέξα είηε ιύλνπκε ηελ εμίζσζε, 

είηε δνθηκάδνπκε ζηελ εμίζσζε ηηο ηηκέο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μνλαδηθή ιύζε ν αξηζκόο 45. 

 

Θέμα 4
ο
  

Σην 8ν Παλειιήλην Μαζεκαηηθό Καινθαηξηλό Σρνιείν ηεο Νάνπζαο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 2017 

μαθητέρ (αγόξηα θαη θνξίηζηα) από 8 τάξειρ (Δ' Γεκνηηθνύ έσο θαη Γ' Λπθείνπ) από 9 νομούρ. 

α) Να δηθαηνινγήζεηε όηη ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 1009 μαθητέρ ηνπ ίδηνπ θύινπ. 

β) Να δηθαηνινγήζεηε όηη ππήξραλ 15 μαθητέρ  ηνπ ίδηνπ θύινπ, ίδηαο ηάμεο θαη από ηνλ ίδην λνκό. 

ΛΥΣΖ 

α)  Αο ππνζέζνπκε όηη ην πιήζνο ησλ αγνξηώλ ήηαλ ην πνιύ 1008. Τν ίδην θαη γηα ην πιήζνο ησλ 

θνξηηζηώλ. Τόηε, ην ζπλνιηθό πιήζνο ησλ καζεηώλ ζα ήηαλ ην πνιύ 1008 + 1008 = 2016, άηνπν, δηόηη 

όινη νη καζεηέο ήηαλ ζε πιήζνο 2017. Άξα, ππήξραλ 1009 καζεηέο ηνπ ηδίνπ θύινπ (αγόξηα ή 

θνξίηζηα). 

β) Τα 2 θύια, νη 8 ηάμεηο θαη νη 9 λνκνί καο δίλνπλ ζπλνιηθά 2*8*9=144 δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο 

καζεηώλ, σο πξνο ην θύιν, ηελ ηάμε θαη ην λνκό. Αλ ζε θάζε κία από ηηο 144 πεξηπηώζεηο ππήξραλ ην 

πνιύ 14 καζεηέο, ηόηε ζην ζρνιείν ζα ζπκκεηείραλ ην πνιύ 144*14= 2016, άηνπν, αθνύ όινη νη 

καζεηέο ήηαλ 2017. Άξα ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 15 καζεηέο ηνπ ίδηνπ θύινπ, ηεο ίδηαο ηάμεο θαη από ηνλ 

ίδην λνκό. 

 

 


