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ΠΑΡΣΔ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΜΟΛΤΒΗ ΚΑΗ ΛΤΣΔ …….….ΘΑ ΥΡΔΗΑΣΔΗΣΔ ΚΑΗ 

ΓΟΜΜΑ ……….ΔΥΔΣΔ ΜΗΑ ΜΑΕΗ Α  

 

1) Γεκίδσ έλα πνηήξη λεξό. Ση ζα ζπκβεί πξώηα; 

 Σν πνηήξη ζα είλαη θαηά 
4

1
 άδεην ε θαηά 

3

2
 γεκάην;  

 
2) Αλ έλα δνρείν είλαη θαηά 30% άδεην πεξηέρεη 20 ιίηξα πεξηζζόηεξα από ηελ 
πεξίπησζε πνπ είλαη θαηά 30% γεκάην. Πόζα ιίηξα πεξηέρεη ην δνρείν όηαλ είλαη 
γεκάην; 
 
3) Ση είδνο ηξηγώλνπ έρνπκε ζε θάζε πεξίπησζε, αλ γηα ηηο γσλίεο ηνπ ηζρύεη α) 
Α+Β=Γ  θαη  β) Α + 2Β= 180° 
 
4) Γίλεηαη έλα ηεηξάγσλν. Να ζρεδηάζεηε έλα άιιν ηεηξάγσλν πνπ νη θνξπθέο ηνπ λα 
βξίζθνληαη πάλσ ζηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξάγσλνπ θαη ην εκβαδόλ ηνπ λα είλαη ην κηζό 
από ην εκβαδόλ ηνπ αξρηθνύ. 
 
5) Πόζα ηεηξάγσλα βιέπεηε ζην παξαθάησ ζρήκα     
 
 
 
 
6) Πόζα νξζνγώληα βιέπεηε ζην παξαθάησ ζρήκα                                                              

    

 
7) Σν παξαπάλσ νξζνγώλην έρεη δηαζηάζεηο θπζηθνύο αξηζκνύο θαη έρεη πεξίκεηξν 
30cmθαη εκβαδό 56cm2. Να βξεζνύλ νη δηαζηάζεηο ηνπ; 
 
8) Πόζαηξίγσλα βιέπεηε ζην παξαθάησ ζρήκα 

 
 
9)Ση νκάδα είλαη ην ειιελνακεξηθαλάθη  πνπ έγξαςε απηό ην ζύλζεκα ζηνλ ηνίρν ηνπ 
δσκαηίνπ ηνπ << 3ινο  3ζθηα >> 
 
10)Έλα ηνύβιν δπγίδεη έλα θηιό θαη κηζό ηνύβιν. Πόζν δπγίδνπλ ηα 10 ηνύβια; 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  



 
11)Πώο νη καζεκαηηθνί θόβνπλ έλα δέληξν; 
Σν πςώλνπλ ζην ηεηξάγσλν. Σεηξάγσλν κε ξίδα θεύγνπλ,νπόηε ην δέληξν ρσξίο 
ξίδεο,  πέθηεη. 
 
12)Πόζεο θνξέο έλα ζηακαηεκέλν ξνιόη ζα δείμεη ζσζηά ηελ ώξα ζε έλα 
εηθνζηηεηξάσξν; 
 
13) Σν θνκπηνπηεξάθη κνπ ράιαζε θαη αληί γηα πνιιαπιαζηαζκνύο θάλεη δηαηξέζεηο, 
αληί δηαηξέζεηο θάλεη πνιιαπιαζηαζκνύο, αληί γηα αθαηξέζεηο θάλεη πξνζζέζεηο  θαη 
αληί πξνζζέζεηο θάλεη αθαηξέζεηο . Αλ εγώ γξάςσ ηελ παξάζηαζε 40·2 + 20:5 – 30, 
πνην απνηέιεζκα ζα βγάιεη; 
 
14)Όινημέξνπκε όηη ν Φεβξνπάξηνο είλαη ν κηθξόηεξνοκήλαο ηνπ ρξόλνπ. ηελ 
Διιάδα όκσο, ππάξρεη θαη ν κεγαιύηεξνο κήλαο ηνπ ρξόλνπ.(ηα ηειεπηαία ρξόληα) 
Πνηνο είλαη απηόο; 
 
15) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό 55 ρξεζηκνπνηώληαο 5 θνξέο ηνλ αξηζκό 4. 
 
16)Έλαο θηλεκαηνγξάθνο έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιειόγξακκνπ. Μηα εκέξα 
πήγα θαη από ηελ ζέζε πνπ θάζηζα κέηξεζα 8 θαζίζκαηα κπξνζηά κνπ θαη 12 πίζσ 
κνπ. Δπίζεο κέηξεζα 5 θαζίζκαηα δεμηά κνπ θαη 6 αξηζηεξά κνπ. Πόζα θαζίζκαηα 
ππάξρνπλ ζε απηόλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 
 
17) Σξεηο θίινη θηάλνπλ ζε έλα παλδνρείν κηα ρεηκσληάηηθε εκέξα. Ξύια δελ 
ππήξραλ θαη ην ηδάθη δελ έθαηγε. << Αλ ζέιεηε λα δεζηαζείηε πεγαίλεηε θαη καδέςηε 
μύια κόλνη ζαο >> ηνπο είπε ν παλδνρέαο.Πήγε ν πξώηνο θαη κάδεςε  5 θηιά μύια. 
Πήγε θαη ν δεύηεξνο θαη κάδεςε 3 θηιά μύια. Ο ηξίηνο δελ πήγε ( ιόγσ ηεκπειηάο) 
αιιά ηνπο έδσζε 8 € ιέγνληαο όηη απηά είλαη ε δηθή ηνπ ζπκκεηνρή θαη όηη έρνπλ όινη 
ίζα κεξίδηα μύια. Πσο κνίξαζαλ ηα 8 € νη δπν πξώηνη θίινη; 
 
18) Σξεηο ζπλέηαηξνη ιόγσ θξίζεο θιείλνπλ ηελ ηαβέξλα ηνπο. ηελ απνζήθε ηεο 
ηαβέξλαο ππάξρνπλ 21 βαξέιηα θξαζί. Σα 7 είλαη γεκάηα, άιια 7 είλαη γεκάηα κέρξη 
ηελ κέζε θαη ηα ππόινηπα 7 είλαη εληειώο άδεηα.Πσο ζα ηα κνηξάζνπλ, ώζηε ν 
θαζέλαο λα πάξεη ηνλ ίδην αξηζκό βαξειηώλ θαη ηελ ίδηα πνζόηεηα θξαζί; 
 
19) Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξείο λα αληαιιάμεηο έλα ραξηνλόκηζκα ησλ 50€ κε 
ραξηνλνκίζκαηα ησλ 20, ησλ 10 θαη ησλ 5 € ; 
 
20) Έλαο παηέξαο απνθαζίδεη λα θάλεη κηα επέλδπζε γηα ηνλ γην ηνπ. ηα πξώηα ηνπ 
γελέζιηα θαη θαηόπηλ ζε θάζε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ θάλεη γη΄απηόλ κηα θαηάζεζε 
ζηελ ηξάπεδα1000 €. Όηαλ ν γηνο ηνπ έγηλε 20 ρξνλώλ πάεη ζηελ ηξάπεδα λα 
εηζπξάμεη ην πνζό αιιά πξνο έθπιεμε ηνπ δηαπηζηώλεη όηη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ 
έρνπλ θαηαηεζεί κόλν 5000 €. Πσο γίλεηαη απηό; ( Πνλεξέ παηέξα ) 
 
21) Ο δηαρεηξηζηήο κηαο θαηαζθήλσζεο έρεη λα ιύζεη ην εμήο πξόβιεκα. Δλώ αξρηθά 
ζα είρε 200 θαηαζθελσηέο θαη είρε πξνκεζεπηεί ηξόθηκα γηα 20 εκέξεο, ηνλ 
εηδνπνίεζαλ όηη ζα πάλε 250 θαηαζθελσηέο. Γηα πόζεο κέξεο ζα έρεη ηξόθηκα;( 
ειπίδεη όηη όινη ζα ηξώλεθαλνληθέοκεξίδεο) 
 



22) Πόζνη αθέξαηνη ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπ -100 θαη ηνπ 2000 θαη πόζα ςεθία 
ρξεηάδνληαη γηα λα ηνπο γξάςνπκε; 
 
23) Ζ ζεξκνθξαζία κεηώλεηαη θαηά 2νC θάζε 500 m πνπ αλεβαίλεη έλαο νξεηβάηεο ζε 
έλα βνπλό. Αλ ην ζεξκόκεηξν ελόο νξεηβάηε, πξηλ μεθηλήζεη ηε δηαδξνκή ηνπ, έδεηρλε 
7oC θαη όηαλ έθηαζε ζηνλ πξννξηζκό ηνπ έδεηρλε – 3oC, λα ππνινγίζεηε πόζα κέηξα 
ν νξεηβάηεο έρεη αλέβεη ζην βνπλό; 
 
24) Να βξεζεί ε ρξνληθή δηάξθεηα ηαμηδηνύ ελόο ηξαίλνπ πνπ αλαρσξεί ζηηο  6.55 ην 
απόγεπκα θαη θηάλεη ζην πξννξηζκό ηνπ ζηηο  7.35 ην πξσί. 
 
25) Γπν δηαθνξεηηθνί δηςήθηνη θπζηθνίαξηζκνί έρνπλ άζξνηζκα 64. Πόζα δεύγε 
ηέηνησλ αξηζκώλ ππάξρνπλ; 
 
26) Έλαο ηξηςήθηνο αξηζκόο έρεη άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ 24. Αλ αιιάμσ ηελ ζέζε 
ησλ 2 ηειεπηαίσλ ςεθίσλ ηνπ ν αξηζκόο γίλεηαη κηθξόηεξνο θαηά 9 κνλάδεο. Πνηνο 
είλαη ν ηξηςήθηνο αξηζκόο; 
 
27)Να βξεζεί ε ηηκή ηεο παξάζηαζεο 2013 ·2011 – 20122 =     (ρσξίο λα θάλεηε 
κεγάιεο πξάμεηο) 
 
28)Να βξεζεί ε ηηκή ηεο παξάζηαζεο 10043–10042·1003–1004·1003–1004=(ρσξίο λα 
θάλεηε κεγάιεο πξάμεηο) 
 
29)Να ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα  999+998+997+………..+4+3+2+1= 
 
30)Να ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα 1+3+5+7+……..+99 – 2– 4– 6– 8– ……–96– 98= 
 
31)Ναβξεζεί ην άζξνηζκα 40+39–38– 37+36+35– 34– 33+…………….+8+7– 6– 
5+4+3– 2– 1 = 
 
32)Πνηνο είλαη ν πξώηνο θπζηθόο αξηζκόο εθηόο ηνπ 0, πνπ πεξηέρεη ην γξάκκα κ; 
 
33) Έρνπκε ηξία μπιάθηα ζηε ζεηξά, όπσο ζην ζρήκα: l l l. Πσο κπνξνύκε κε κηα 
κόλν θαηάιιειε κεηαθίλεζε λαδεκηνπξγήζνπκε έλαλ αξηζκό κηθξόηεξν ηνπ 4 θαη 
κεγαιύηεξν ηνπ 3; 
 
34)Πνην καζεκαηηθό ζύκβνιν πξέπεη λα βάισ αλάκεζα ζηνπο αξηζκνύο 2 θαη 3 γηα 
λα πξνθύςεη έλαο αξηζκόο κεγαιύηεξνο από ην 2 αιιά κηθξόηεξνο από ην 3. 
 
35)Να βξείηε πόζνη από ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, ...1999,2000  δηαηξνύληαη  κε ην 5 θαη 
πόζνη  κε ην 9. 
 

36)Να ζπκπιεξώζεηε ηα ηεηξαγσλάθηα, ώζηε ν αξηζκόο 6�2� ,λα δηαηξείηαη κε ην 2 
θαη 9 ζπγρξόλσο. 
 
37)Πνιιαπιαζηάδνληαο 4 αθέξαηνπο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα κεδεληθό λα βξείηε ηνλ 
αξηζκό 10000. 
 



38) Έλαο θνκήηεο εκθαλίδεηαη ζηελ γε θάζε 48 ρξόληα, έλαο άιινο θάζε 60 ρξόληα 
θαη έλαο ηξίηνο θάζε 120 ρξόληα. Αλ θαη νη 3 θνκήηεο εκθαλίζηεθαλ καδί ζηελ γε ην 
1880, πόηε ζα μαλαεκθαληζηνύλ θαη νη 3 καδί;(θαη αο επρεζνύκε λα κελ πέζεη 
θάπνηνο πάλσ ηεο) 
 
39)Σν γηλόκελν ησλ ειηθηώλ 3 καζεηξηώλ είλαη 1001. Πνηα είλαη ε ειηθία θάζε 
καζήηξηαο; 
 
40)Οη θπζηθνί από ην 1 έσο ην 25 πνιιαπιαζηάδνληαη κεηαμύ ηνπο. Πόζα κεδέλ έρεη 
ζην ηέινο ην γηλόκελν; 
 

41)Κάπνηνο καζεηήο έβαιε ζην λνπ ηνπ πέληε αξηζκνύο δηαθνξεηηθνύο κεηαμύ ηνπο 
αθεξαίνπο, ζεηηθνύο θαη αξλεηηθνύο, πνπ ην γηλόκελό ηνπο ήηαλ 20. Να βξεζνύλ νη 
δηαθνξεηηθνί απηνί αθέξαηνη. 
 
42)Έλαο θηελνηξόθνο έρεη πεξηζζόηεξα από 110 θαηζίθηα θαη ιηγόηεξα από 160. 
Κάζε θνξά πνπ ηα κεηξάεη αλά 8 ε 12 ε 15 βξίζθεη ππόινηπν 7. Πόζα θαηζίθηα έρεη; 
 

43)Πνην είλαη ην άζξνηζκα ηελ θπζηθώλ αξηζκώλ πνπ δηαηξνύλ ην 24; 
 

44)Αλ ζηελ ειηθία ηνπ Ζιία πξνζζέζσ ην ηεηξάγσλν ηεο,ζα βξσ 110. Πόζν ρξόλσλ 
είλαη ν Ζιίαο; 
 
45)Να βξείηε δύν δηαδνρηθνύο αξηζκνύο, ην γηλόκελν ησλ νπνίσλ είλαη ίζν κε 56406. 
 
46)Οη πιεπξέο ελόο παξαιιεινγξάκκνπ είλαη θπζηθνί αξηζκνί. Να εμεηάζεηε αλ ε 
πεξίκεηξόο ηνπ είλαη δπλαηό λα είλαη πξώηνο αξηζκόο.  
 
47) Να βξείηε ηνπο  θπζηθνύο αξηζκνύο πνπ όηαλ δηαηξεζνύλ κε ην 6, δίλνπλ πειίθν 
δηπιάζην ηνπ ππόινηπνπ. 
 
48) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζε: 
(–1)+(–1)2+(–1)3+(–1)4+……+(–1)2011+(–1)2012 = 
 
49) ε πνηα δύλακε πξέπεη λα πςσζεί ε δύλακε 44 γηα λα γίλεη ίζε κε ην 88 
 
50) Να γξάςεηε ηελ παξάζηαζε (4+4+4+4) · 4 · 4 ζαλ δύλακε ηνπ 4. 
 
51)Αλ λ θπζηθόο αξηζκόο, λα βξείηε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο (-1)λ +(-1)λ+1+(-1)λ+2. 
 
52)Πνην είλαη ην ηειεπηαίν ςεθίν ησλ δπλάκεσλ 238  θαη 313 
 
53)Φάρλνπκε λα βξνύκε ηελ ειηθία ηνπ παηέξα θαη ηνπ γηνπ, αλ μέξνπκε όηη ε 
δηαθνξά ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ ςεθίσλ ηεο ειηθίαο ηνπ παηέξα, ηζνύηαη κε ην 
ηεηξάγσλν ηεο ειηθίαο ηνπ γηνπ. Καη θάηη άιιν. ε πόζα ρξόληα από ζήκεξα ε ειηθία 
ηνπ παηέξα ζα είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο ειηθίαο ηνπ γηνπ; 
 
54)Να δείμεηε όηη ε δηαθνξά ησλ ηεηξαγώλσλ 2 δηαδνρηθώλ θπζηθώλ αξηζκώλ είλαη 
πεξηηηόο αξηζκόο. 
 



55)Φάρλνπκε λα βξνύκε ηελ ειηθία ηεο γηαγηάο θαη ηεο εγγνλήο. Ξέξνπκε κόλν όηη ε 
δηαθνξά ησλ θύβσλ ησλ ςεθίσλ ηεο ειηθίαο ηεο γηαγηάο ηζνύηαη κε ην ηεηξάγσλν ηεο 
ειηθίαο ηεο εγγνλήο. (Μπαιό ζηξνθέο ζην θνπι…...θαη θαιό ςάμηκν). 
 
56) Τπνινγίζηε ηηο δπλάκεηο α) (22)3β) (23)2γ)  223δ) 232 

 
57)Με πνηνλ αξηζκό πξέπεη λα δηαηξεζεί ν αξηζκόο 215·310·56·7 γηα λα γίλεη πέκπηε 
δύλακε αθέξαηνπ αξηζκνύ; 

58) Να ππνινγίζεηε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ησλ αξηζκώλ:

2222 θαη.

3222  

 
59) Γπν πνηήξηα πεξηέρνπλ 85 mlθαθέ θαη 95ml γάια αληίζηνηρα. Παίξλσ 15 mlγάια 
θαη ην ξίρλσ ζηνλ θαθέ (αλαθαηεύσ). Μεηά παίξλσ 20mlαπό ην κείγκα πνπ έθηηαμα 
θαη ην ξίρλσ δεύηεξν πνηήξη κε ην γάια. Ση πεξηεθηηθόηεηα επί ηνηο % ζε θαθέ έρεη ην 
δεύηεξν κείγκα; 
 
60)Δμεηάζηε ηνπο αξηζκνύο 1,2,3,4,5,…………..398, 399, 400. Ση ην πνζνζηό από 
απηνύο είλαη ηέιεηα ηεηξάγσλα; 
 

61)Αλ πξνζζέζσ θαη ζηνπο δπν όξνπο ηνπ θιάζκαηνο 
2

1
  ηνλ αξηζκό 8 πόζν ηνηο % 

κεηαβάιιεηαη ην απνηέιεζκα; 
 
62)ε έλα ίζην κνλνπάηη θύηεςαλ ηξηαληαθπιιηέο θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ. Ζ 
θάζε ηξηαληαθπιιηά ήηαλ 2 κέηξα καθξηά από ηηο δηπιαλέο ηεο. Αλ ην κνλνπάηη είλαη 
20 κέηξα κήθνο, πόζεο ηξηαληαθπιιηέο θύηεςαλ; 
 
63)ε έλα θινπβί ππάξρνπλ 8 θαλαξίληα δηαθνξεηηθήο αμίαο ην θαζέλα. Ζ κέζε αμία 
ησλ 8 θαλαξηληώλ είλαη 50 επξώ. Μηα κέξα θαηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θινπβηνύ έθπγε 
ην πην όκνξθν θαλαξίλη θαη έηζη ε κέζε αμία ησλ 7 θαλαξηληώλ πνπ απέκεηλαλ 
κεηώζεθε θαηά 10%. Πνηα ήηαλ ε αμία ηνπ θαλαξηληνύ πνπ έθπγε; 
 
64)Μηα εκέξα ε ηηκή  κηαο κεηνρήο πέθηεη θαηά 50 % . Πόζν % πξέπεη λα αλεβεί ηελ 
επόκελε εκέξα γηα λα απνθηήζεη πάιη ηελ αξρηθή ηεο ηηκή; 
 
65)Έλα ζσκαηείν ην 2010 είρε 64 κέιε. Κάζε έηνο έρεη αύμεζε ησλ κειώλ ηνπ θαηά 
50%. Πόζα κέιε έρεη θέηνο ην 2013 ; 
 
66)Καη ηώξα ην αλάπνδν. Έλα ζσκαηείν ην 2013 έρεη 64 κέιε. Κάζε έηνο όκσο είρε 
κείσζε ησλ κειώλ ηνπ θαηά 50%. Πόζα κέιε είρε  ην 2010 ; 
 
67)Βξεο έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκό, πνπ ην άζξνηζκα ησλ δπν πξώησλ ςεθίσλ ηνπ 
είλαη 15, ην άζξνηζκα ησλ δπν ηειεπηαίσλ ςεθίσλ ηνπ είλαη 17, αιιά ν ηξίηνο είλαη 
κεγαιύηεξνο από ηνλ δεύηεξν. Πνηνο είλαη ν ηεηξαςήθηνο αξηζκόο; 
 
68)Όηαλ ε Νίθε ήηαλ 5 εηώλ ην άζξνηζκα ησλ ειηθηώλ ησλ γνληώλ ηεο ήηαλ 60 έηε. 
Πόζν ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ ειηθηώλ ηνπο όηαλ ε Νίθε γίλεη 12 ρξνλώλ; 
 



69) ε κηα ζπγθέληξσζε 22 αηόκσλ 10 άηνκα έθαγαλ πίηζα, 9 έθαγαλ ηπξόπηηα, ελώ 
4 άηνκα έθαγαλ θαη πίηζα θαη ηπξόπηηα. Πόζα άηνκα δελ έθαγαλ ηίπνηα; 
 
70)Μηα καζήηξηα ζπκθώλεζε κε ηνπο γνλείο ηεο λα ηεο δίλνπλ 4 € θάζε εκέξα πνπ 
ζα πεγαίλεη δηαβαζκέλε ζην ζρνιείν θαη ζα επηζηξέθεη 6 € ηηο εκέξεο πνπ ζα 
πεγαίλεη αδηάβαζηε. Μεηά από 30 εκέξεο ζρνιείνπ νύηε νη γνλείο νύηε ε καζήηξηα 
ρξσζηάεη ζηνλ άιινλ. Πόζεο κέξεο πήγε δηαβαζκέλε ζην ζρνιείν θαη πόζεο 
αδηάβαζηε; 
 
71)Πόζα ηξίγσλα, πόζα ηεηξάγσλα θαη πόζα νξζνγώληα  βιέπεηε ζην παξαθάησ 
ζρήκα 

 
 
72)Τπνινγίζηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν θέληξσλ ησλ πην θάησ θύθισλ.  

 
 
73)Έρνπκε έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν κε δηαζηάζεηο 20 θαη 10 κέηξα. Αλ    
από θάζε κηα από ηηο 4 γσλίεο  ηνπ,  θόςνπκε από έλα ηεηξάγσλν κε πιεπξά 4   
κέηξα, πόζε είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ ζρήκαηνο πνπ ζα κείλεη; 
 
74) 20 παηδηά αγόξηα θαη θνξίηζηα αγόξαζαλ 20 θνπινύξηα. Κάζε αγόξη έθαγε από 2 
θνπινύξηα θαη θάζε θνξίηζη από κηζό (δίαηηα βιέπεηε). Πεξίζζεςαλ 7 θνπινύξηα. 
Πόζα ήηαλ ηα θνξίηζηα;  
 
75)3 ηεηξάδηα θαη 5 κνιύβηα θνζηίδνπλ 3,30 €, ελώ 5 ηεηξάδηα θαη 3 κνιύβηα 
θνζηίδνπλ 3,90 €. Πόζν θνζηίδεη ην έλα ηεηξάδην θαη πόζν ην έλα κνιπβί; 
 
76)Γπν θεπνπξνί απνθαζίδνπλ λα ζθάςνπλ ηνπο θήπνπο ηνπο από θνηλνύ. Ο έλαο 
θαηέρεη κηα επηθάλεηα 80m2 θαη ν άιινο 60m2 . Πξνζιακβάλνπλ θαη όιε ε εξγαζία 
πξαγκαηνπνηείηαη εμίζνπ από ηνπο 3 άληξεο. Όηαλ ηειείσζε ε εξγαζία ν εξγάηεο 
δήηεζε 210 € γηα ηελ εξγαζία ηνπ. Πόζα πξέπεη λα πιεξώζεη ν θάζε θεπνπξόο; 
 

77) Έλαο εξγάηεο εθηειεί ηα 
7

2
ελόο έξγνπ ζε 6 εκέξεο. Να βξείηε πόζεο εκέξεο 

ρξεηάδεηαη γηα ηα 
3

2
 ηνπ ίδηνπ έξγνπ; 

 



78) Παηέξαο θαη γηνο πεξπαηνύλ ζηνλ δξόκν. Ο παηέξαο ξίρλεη ζθηά 4,5 κέηξα θαη ν 
γηνο 3,25 κέηξα. Αλ ην ύςνο ηνπ παηέξα είλαη 1,80 κέηξα , πόζν είλαη ην ύςνο ηνπ 
γηνπ; 
 

79) Ήηαλ 3 αδέιθηα. Ζ Μαξία μόδεςε ηα 
5

2
ησλ ρξεκάησλ πνπ ηνπο έδσζε ν παηέξαο 

ηνπο, ε Διέλε μόδεςε ηα 
8

5
 ησλ ππνινίπσλ θαη ν Γηώξγνο απηά πνπ έκεηλαλ. Πνηνο 

μόδεςε ηα πεξηζζόηεξα. 
 
80)Να βξείηε ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν θπζηθόο αξηζκόο λ ώζηε ηα παξαθάησ 

θιάζκαηα λα είλαη θπζηθνί αξηζκνί α)
2

10
 θαη β)

13

15
 

 

81) Παίξλνπκε ην θιάζκα <1 όπνπ α, β ζεηηθνί θαη πξνζζέηνπκε ζηνπο όξνπο ηνπ 

ηνλ ίδην ζεηηθό αξηζκό, λα δείμεηε όηη ην θιάζκα απμάλεη. 
 

82) Αλ =3, λα ππνινγηζζνύλ νη παξαθάησ ιόγνη , , 
2

,  

 
83)Έζησ νη θπζηθνίαξηζκνί α, β, γ, δ, ε ηέηνηνη ώζηε λα ηθαλνπνηνύληηο ηζόηεηεο:  
α – 1 = β + 2 = γ – 3 = δ + 4 = ε – 5  
Α. Να βάιεηε ζε ζεηξά από ηνλ κηθξόηεξν πξνο ηνλ κεγαιύηεξν, ηνπο 
αξηζκνύοα,β,γ,δ,ε.  
Β. Να βξεζνύλ νη αξηζκνί α, β, γ, δ, ε, αλ γλσξίδνπκε όηη έρνπλάζξνηζκα 28. 
 

84)Αλ ν ρ είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο πνηνο από ηνπο αξηζκνύο  –2ρ+3, –ρ+3, 2ρ–3, ρ–3  
είλαη κεγαιύηεξνο θαη κεηάβάιηε ηνπο θαη ζε ζεηξά; 
 
85) Ο  Γηάλλεο αγόξαζε 12 δεπγάξηα θάιηζεο θαη πιήξσζε ζπλνιηθά 36 €. Κάπνηα 
από απηά θνζηίδνπλ 1,5 € ην έλα, θάπνηα άιια 4,5 € ην έλα θαη ηέινο θάπνηα άιια 6 
€. Πόζα δεπγάξηα από θάζε είδνο αγόξαζε; 
 
86) Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο ζεκείσλ πνπ κπνξεί λα ηέκλνληαη έλαο θύθινο θαη 
έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν; 
 
87) Έρνπκε έλα πεξηβόιη ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιειόγξακκνπ κε δηαζηάζεηο 
20m θαη 30m. ην εζσηεξηθό ηνπ αλνίγνπκε έλα πεγάδη δηακέηξνπ 4m θαη βάζνπο 
15m θαη ην ρώκα πνπ βγάδνπκε από απηό ην επηζηξώλνπκε ζην πεξηβόιη. Πόζν ζα 
αλέβεη ε επηθάλεηα ηνπ πεξηβνιηνύ; 
 

88) Έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν δηαηξείηαη ζε 4 κηθξόηεξα νξζνγώληα 
παξαιιειόγξακκα κε δύν επζείεο παξάιιειεο πξνο ηηο πιεπξέο ηνπ. Σα ηξία απ' 
απηά ηα ηέζζεξα νξζνγώληα έρνπλ εκβαδά 10, 18, 25 cm2αληίζηνηρα. Να βξεζεί ην 
εκβαδό ηνπ ηέηαξηνπ νξζνγσλίνπ. 
 
89) Έλα νξζνγώλην έρεη δηαζηάζεηο ζε κέηξα ηνπο 2 πξώηνπο αξηζκνύο πνπ είλαη 
κεγαιύηεξνη ηνπ 20. Να βξείηε ην εκβαδόλ ηνπ. 



 
90)Σν άζξνηζκα 3 νκνίσλ αξηζκώλ  είλαη 12. Καλείο όκσο δελ είλαη ην 4.Να βξείηε 
ηελ πξόζζεζε; 
 
91) Έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν έρεη πεξίκεηξν 28cm. Έζησ α cm είλαη ην κήθνο θαζεκηάο 
από ηηο ίζεο πιεπξέο ηνπ θαη β cm ην κήθνο ηεο βάζεο. Να ππνινγίζεηε ηνπο 
αξηζκνύο α, β αλ γλσξίδεηε όηη είλαη αλάινγνη πξνο ηνπο αξηζκνύο 5 θαη 4 αληίζηνηρα. 

 
92) Σν γηλόκελν δύν ζπλερόκελσλ (δηαδνρηθώλ) αθεξαίσλ αξηζκώλ είλαη 9900. Πόζν 
είλαη ην άζξνηζκα ησλ δύν απηώλ αξηζκώλ ; 
 
93) Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν πόιεσλ Α θαη Β είλαη 24 km θαη κεηαμύ ησλ πόιεσλ 
Β θαη Γ είλαη 10 km. Πνζά km ζα ζπληόκεπε ν δξόκνο, αλ είρε θαηαζθεπαζηεί ν 
δξόκνο ΑΓ πνπ ζα ζπλέδεε ηηο πόιεηο Α θαη Γ απεπζείαο, αλ γλσξίδνπκε όηη ε γσλία 
πνπ ζρεκαηίδνπλ νη δξόκνη ΑΒ θαη ΒΓ είλαη νξζή. 
 

94)Μία παξέα (ξνκαληηθώλ) λνίθηαζε κηα βάξθα θαη πιήξσζαλ 5€ ν θαζέλαο. Αλ 
ήηαλ 2 άηνκα πεξηζζόηεξα ζα πιήξσλαλ 4€ ν θαζέλαο. Πνζά ήηαλ ηα άηνκα θαη 
πόζν πιήξσζαλ γηα ην ελνίθην ηεο βάξθαο; 
 
95) Να ρσξίζεηε έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν α)ζε 8 ίζα ηξίγσλα β) ζε 8 ίζα 
νξζνγώληα. Αλ ην αξρηθό ζρήκα είλαη ηεηξάγσλν εμεηάζηε αλ ρσξίδεηαη πάληα ζε 8 
ηξίγσλα θαη ζε 8 ηεηξάγσλα; 
 
96) ε έλα δήκν πνπ απνηειείηαη από 3 ρώξηα Α, Β, Γ πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 
επζεία πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί αζιεηηθό θέληξν. Πνπ είλαη ε θαηάιιειε ζέζε, 
ώζηε ην αζιεηηθό θέληξν λα ηζαπέρεη από ηα 3 ρσξηά;(λα 
θάλεηεγεσκεηξηθήθαηαζθεπή κε θαλόλα θαη δηαβήηε). 
 
97) Οη δπν δηαζηάζεηο ελόο νξζνγσλίνπ είλαη νη ζεηηθνί αθέξαηνη x θαη y. Αλ 
απμήζνπκε ηε κηα δηάζηαζε θαηά 1 θαη ηελ άιιε δηάζηαζε θαηά 2, ηόηε ην νξζνγώλην 
πνπ πξνθύπηεη έρεη εκβαδό δηπιάζην ηνπ αξρηθνύ νξζνγσλίνπ. Να βξεζνύλ νη 
δηαζηάζεηο x θαη y. 
 
98) Έλα μελνδνρείν έρεη 42 δίθιηλα θαη ηξίθιηλα δσκάηηα θαη 98 θξεβάηηα. Πόζα είλαη 
ηα δίθιηλα θαη πνζά ηα ηξίθιηλα δσκάηηα; 
 
99) Πνηνη δηςήθηνη αξηζκνί όηαλ ηνπο δηαγξάςσ ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο θαη γίλνπλ 
κνλνςήθηνη,  αληί λα κηθξαίλνπλ, κεγαιώλνπλ; 
 

100) Αλ 
4

3
<
24

<
5

4
 ,λα βξείηε ηελ ηηκή ηνπ θπζηθνύαξηζκνύ α. 

 
101) Έρνπκε ηέζζεξηο θπζηθνύο αξηζκνύο α, β, γ, δ. Αλ ηνπο πξνζζέζνπκε αλά ηξεηο 
δεκηνπξγνύληαηηέζζεξα αζξνίζκαηα, ηα νπνία είλαη ίζα κε ηνπο αξηζκνύο51, 53, 54, 
55. Να ππνινγηζζνύλ νη αξηζκνί απηνί. 
 
102) Οη αληίζηξνθνη 3 θπζηθώλαξηζκώλέρνπλάζξνηζκα 1. Να βξεζνύλαπηνί νη 3 
θπζηθνί; 
 



103)Ο θπζηθόοαξηζκόο α= 84·β.Πνηα  είλαη ε κηθξόηεξεηηκή ηνπ θπζηθνύαξηζκνύ β, 
ώζηε ν αξηζκόο α λα είλαη ηέιεηνηεηξάγσλν; 
 
104)ε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ ζρεδηάδσ ηηο 3 δηακέζνπο ηνπ, νη νπνίεο δηέξρνληαη θαη νη 3 
από ην ίδην ζεκείν. Πόζα ηξίγσλα ππάξρνπλ ζην ζρήκα πνπ πξνθύπηεη; 
 
105) Με έλα θνπηί κπνγηά κπνξώ λα βάςσ έλα δσκάηην. Με έλα άιιν θνπηί 
ηξηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ πόζα ίδηα δσκάηηα κπνξώ λα βάςσ; 
 
106) Γίλνληαη έμη ζεκεία πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε έλαλ θύθιν.Βξείηε πόζεο 
δηαθνξεηηθέο ρνξδέο κπνξνύκε λα θέξνπκε, ελώλνληαο απηά ηα έμη ζεκεία αλά δύν. 
 
107) Αλ ε αθηίλα ελόο θύθινπ ειαηησζεί θαηά 25% πόζν ηνηο εθαηό ειαηηώλεηαη ην 
κήθνο ηνπ θαη πόζν ην εκβαδόλ ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ. 
 
108) ε έλα νξζνγώλην απμάλνπκε ην κήθνο ηνπ θαηά 25%. Πόζν ηνηο % πξέπεη λα 
κηθξύλνπκε ην πιάηνο ηνπ , ώζηε ην εκβαδόλ ηνπ λα παξακείλεη ην ίδην. 
 
109)Έλα ηπραίν ηξίγσλν λα ρσξηζηεί ζε 4 άιια ίζα κεηαμύ ηνπο ηξίγσλα 
 
110) Γηαηί δελ ππάξρεη ηξίγσλν ΑΒΓ όπνπ γ=6 cm, α=12cm θαη ε γσλία Γ=60°; 
 
111) εκεηώζηε έλαλ  θπζηθόαξηζκό. Πνιιαπιαζηάζηε ηνλ επόκελν ηνπ κε ηνλ 
πξνεγνύκελν ηνπ. Πξνζζέζηε ζην γηλόκελν ην 1. Βξείηε ηελ ηεηξαγσληθήξίδα ηνπ 
αξηζκνύ πνπ πξόεθπςε. Βξήθαηε ηνλ αξηζκό πνπ ζθεθηήθαηε. Μπνξείηε λα 
εμεγήζεηε πσο έγηλε απηό; 
 
112) Σν ηξηπιάζην ελόο αξηζκνύ απμεκέλν θαηά 18 ηζνύηαη κε ην ηεηξάγσλν ηνπ 
αξηζκνύ. Να βξεζεί ν αξηζκόο. 
 

113)Πόζν είλαη ην 
2

1
, ησλ 

3

2
, ησλ 

4

3
, ησλ , ησλ 

6

5
, ησλ 

7

6
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7
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8
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9
 

ηνπ ρίιηα; 
 
114) Ο θαζεγεηήο ελόο ζρνιείνπ δήηεζε από ηνπο καζεηέο ηνπ λα θάλνπλ 
επαλάιεςε όιεο ηηο ζειίδεο από ηελ 20ε κέρξη θαη ηελ 73ε. 
α)Να βξείηε πόζεο ζειίδεο πξέπεη λα δηαβάζνπλ νη καζεηέο; 
β) Αλ από ηηο ζειίδεο απηέο εμαηξέζνπκε όζεο δηαηξνύληαη δηα 5, πόζεο ζειίδεο 
απνκέλνπλ γηα δηάβαζκα; 
γ)ε νιόθιεξν ην βηβιίν, ζηηο ζειίδεο πνπ είλαη πξώηνη αξηζκνί ππάξρνπλ 
(δπζηπρώο) ζεκαληηθέο εξσηήζεηο. Πόζεο θαη πνηεο είλαη νη ζειίδεο απηέο από ηελ 
32ε ζειίδα σο θαη ηελ 40ε; 
 
115) Να βξεζνύλ νη γσλίεο ηξίγσλνπ ΑΒΓ, αλ γλσξίδνπκε όηη νη γσλίεο Β θαη Γ είλαη 
κεγαιύηεξεο από ηελ Α θαηά 12° θαη 18° αληίζηνηρα. 

 
116) Ο Γεκήηξεο έρεη έλαλ ζηληξηβάλη ζε ζρήκα θύθινπ. Θέιεη λα βάιεη έλα θσο 
αθξηβώο ζην θέληξν ηνπ. Πώο κπνξεί λα βξεη ην θέληξν ηνπ ζηληξηβαληνύ ρσξίο λα 
κεηξήζεη;( λα θάλεηεγεσκεηξηθήθαηαζθεπή κε θαλόλα θαη δηαβήηε). 
 



117) Να βξεζεί ην άζξνηζκα ησλ 4 ακβιεηώλ γσληώλ ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο, αλ νη 
2νξηδόληηεο είλαη παξάιιειεο. 

 
 
118) Αλ ην ΑΕΔΓΓΒείλαη θαλνληθό εμάγσλν, ηόηε λα απνδείμεηε όηη ην ΑΔΓΒ είλαη 
νξζνγώλην. 

 
 
119) Γξάςηε όινπο ηνπο ηξηςήθηνπο θπζηθνύο αξηζκνύο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ κε 
ηα ςεθία 1, 2, 3 ρξεζηκνπνηώληαο κηα θνξά ην θαζέλα. 

 
120) Γίλεηαη ε ςεπδήο ηζόηεηα: 432 = 10 .Μεηαθίλεζε θαηάιιεια κόλν έλα ςεθίν θαη 
θάλε ηελ ηζόηεηα απηή αιεζή! (Μπνξείο;) 
 
121)Να ππνινγίζεηε ηνπο αγλώζηνπο ρ, ς, σ αλ  

3003 ,   90 ,   1 

 
122)Αλ α, β, γ είλαη ηξεηο δηαδνρηθνί πεξηηηνί αθέξαηνη αξηζκνί λα δείμεηε όηη ην 
ηεηξάγσλν ηνπ β είλαη θαηά 4 κνλάδεο κεγαιύηεξν από ην γηλόκελν ησλ α, γ. 
Ηζρύεη ην ίδην γηα ηνπο άξηηνπο αξηζκνύο; 

 

123) Έρνπκε έλα ηεηαξηνθύθιην αθηίλαο 10cm. πλδένπκε ηα 2 άθξα ηνπ. Να 
ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ κέξνπο ηνπ ηεηαξηνθπθιίνπ πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ 
νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη. 
 

124) ε εκηθύθιηνδηακέηξνπ ΑΒ= 20cm, ζρεκαηίδσεζσηεξηθά ηνπ άιια δπν 
δηαδνρηθάεκηθύθιηαδηακεηξώλΑΓ=12 cmθαη ΓΒ= 8 cm.Να βξείηε πνηνο είλαη ν 
ζπληνκόηεξνοδξόκνο γηα λα παο από ην Α ζην Β, θαηά κήθνο ηνπ εκηθπθιίνπ ΑΒ ε 
θαηά κήθνο ησλ δπν εκηθύθιησλ ΑΓ θαη ΓΒ; 
 



125) Έρνπκε 5 θύβνπο αθκήο 3 cm.Να εμεηάζεηε αλ απηνί ρσξνύλ ζε έλα θνπηί 
ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ κε δηαζηάζεηο 9 cm , 5cm , 3 cm. 
 
126) Ο αξηζκόο 200 έρεη αθξηβώο 12 δηαηξέηεο. ε πόζα κεδεληθά ηειεηώλεη ην 
γηλόκελν ησλ 12 απηώλ δηαηξεηώλ ; 
 
127) Αλ ζε ηξίγσλν ΑΒΓηζρύεη γ2=α2+β2,πνηα γσλία ηνπ είλαη νξζή ; 
 

128) Από έλα θνκκάηη πάγνπ, θάζε ώξα ιηώλεη ε κηζή  ηνπ πνζόηεηα.α) Μεηά από 

πόζεο ώξεο ζα έρεη απνκείλεη  ην  ηεο αξρηθήο ηνπ πνζόηεηαο; β) Αλ κεηά από 4 

ώξεο έρνπλ απνκείλεη 100 γξακκάξηα  πάγνπ, πόζν δύγηδεην θνκκάηη ηνπ πάγνπ 
αξρηθά (πξηλ αξρίζεη λα ιηώλεη); 
 

129) Να κεηαηξέςεηε ηελ παξάζηαζε: .  
ζε δύλακε κε βάζε ην 10. 
 
130) ε έλα ηεζη 20 εξσηήζεσλ ηνπ ηύπνπ ζσζηνύ - ιάζνπο  πξέπεη λα απαληεζνύλ 
όιεο νη εξσηήζεηο . Κάζε ζσζηή εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε κηα κνλάδα, ελώ γηα θάζε 
ιάζνο αθαηξείηαη κηα κνλάδα. Κάπνηνο πήξε 14 κνλάδεο, πόζεο εξσηήζεηο απάληεζε 
ζσζηά θαη πόζεο ιάζνο. Αλ θάπνηνο πάξεη 0, πόζεο εξσηήζεηο απάληεζε ζσζηά θαη 
πόζεο ιάζνο; 
 
131) Έλα ηξαπέδην έρεη βάζεηο ρ, 2ρθαη ύςνο 3ρ.Έλα ηεηξάγσλν έρεη πιεπξά 3ρ. Να 
βξείηε ην ιόγνησλ εκβαδώλ ηνπ ηξαπεδίνπ θαη ηνπ ηεηξαγώλνπ. 
 

132) Πνηνο είλαη ν  αξηζκόο α,  ώζηε λα ηζρύεη ε ηζόηεηα;  +  =  

 
133) Έλα ζέαηξν έρεη 8ζεηξέο θαζηζκάησλ. Ζ πξώηε ζεηξά έρεη 10 θαζίζκαηα θαη 
θάζε επόκελε έρεη 2θαζίζκαηα πεξηζζόηεξα από ηελ πξνεγνύκελή ηεο. 
α) Πόζα θαζίζκαηα έρεη ε ηειεπηαία ζεηξά; 
β) Πόζα θαζίζκαηα έρεη όιν ην ζέαηξν; 
γ) ε κηα παξάζηαζε ηα εηζηηήξηα ηεο 8εο ζεηξάο δηαλεκήζεθαλ δσξεάλ θαη όια ηα 
ππόινηπα πνπιήζεθαλ πξνο 20€ην έλα. Πόζα ρξήκαηα εηζέπξαμε ην ζέαηξν από ηελ 
παξάζηαζε απηή; 
 

134) Να απνδείμεηε όηη: ≥ 4αβ. Πόηε ηζρύεη ε ηζόηεηα; 
 

135) Βξείηε ην άζξνηζκα ηνπ κηθξόηεξνπ πξώηνπ δηςήθηνπ θαη ηνπ κεγαιύηεξνπ 
πξώηνπ δηςήθηνπ, ησλ νπνίσλ ηα ςεθία είλαη επίζεο πξώηνη αξηζκνί; (ην 1 δελ 
ζεσξείηαη πξώηνο αξηζκόο) 
 
136) 4 αληηθείκελα ηύπνπ Α δπγίδνπλ όζν 6 αληηθείκελα ηύπνπ Β. Δπίζεο, 10 
αληηθείκελαηύπνπ Β δπγίδνπλ όζν 90 αληηθείκελα ηύπνπ Γ. Να εμεγήζεηε αλ 11 
αληηθείκελα ηύπνπ Αδπγίδνπλ πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν από 135 αληηθείκελα ηύπνπ Γ. 

 



137)ε έλα δνρείν πνπ είλαη γεκάην θαηά ην  κε θξαζί,  πξνζζέηνπκε άιια 5 θηιά 

θξαζί θαη ην δνρείν γεκίδεη έσο ηε κέζε. Πόζα θηιά θξαζί ρσξάεη όιν ην δνρείν; 
 
138) ΣνΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην, Δ ην κέζν ηεο  ΓΓ, ΑΒ=30cm θαη ΑΓ=20cm .Αλ ην 

ΔΕΖΓ είλαη ηεηξάγσλν λα ππνινγίζεηεα) Σν εκβαδόλ ηεο ζθηαζκέλεο πεξηνρήο, β) 

Σελ πεξίκεηξν ηεο ζθηαζκέλεο πεξηνρήο.  (Σα γξάκκαηα βάιηε ηα εζείο όπσο πξέπεη.) 

 

139)ην δηπιαλό ζρήκα ην ΑΒΓΓ είλαη ηεηξάγσλν  

                                                     θαη ηα ηξίγσλα ΑΔΒ θαη ΒΕΓ είλαη ηζόπιεπξα. 
1. Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΓΓΕ. 

2. Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΔΒΕ. 

3.  Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΔΓΕ. 

(Σα γξάκκαηα βάιηε ηα εζείο όπσο πξέπεη.) 

 
 
 
 
140) Έλαο δηάδξνκνοζρήκαηνονξζνγσλίνππαξαιιειεπηπέδνπ,έρεηδηαζηάζεηοκήθνο 
8m,πιάηνο 1m θαη ύςνο 4m. Ναβξείηε θαη λα ππνινγίζεηεηελ κεγαιύηεξεαπόζηαζε( 
δηαγώλην) ηνπ δσκαηίνπ; 
 
141) Γίλεηαη έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο 6 cm. Υσξίδσ θάζε πιεπξά ηνπ ζε 3 ηζα κέξε 
θαη αθαηξώ ηα 4 γσληαθά ηξίγσλα.. Ση ζρήκα πξνθύπηεη θαη πνην είλαη ην εκβαδόλ 
ηνπ; 
 
142) Πσο κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε ηνλ αξηζκό 1000 ρξεζηκνπνηώληαο 20 
πεληάξηα θαη κόλν ηελ πξάμε ηεο πξόζζεζεο. 
 

143) Έλα ηξαπέδην έρεη βάζεηο  cm θαη  cm θαη ύςνο 2   cm. Πόζεο θνξέο 
είλαη κεγαιύηεξν ην εκβαδόλ ηνπ από ην εκβαδόλ ηεηξαγώλνπ πιεπξάο 5 cm; 
 
144) Ήηαλ ηξεηο θίινη  θαη είραλ ν Α΄ θαη ν Β΄  85€ καδί, ν Β΄ θαη ν Γ΄ 94€ καδί  θαη ν 
Α΄ θαη ν Γ΄ 73 € καδί. Πόζα € είρε ν θαζέλαο; 
 
145)Να βάιεηε ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ηνλ 
έλα δίπια ζηνλ άιιν  έηζη ώζηε  αλά δπν λα καο δίλνπλ άζξνηζκα ηέιεην ηεηξάγσλν. 
 

 

 

 

 



146) Πνηνλ αξηζκό πξέπεη λα βγάισ από ηελ ιίζηα 20,19,17,15,14,10 ώζηε ν κέζνο 
όξνο ησλ ππόινηπσλ λα είλαη 16; 
 
147) Μεηά ηε ζπλεδξίαζε θαη ηα 10 κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κηαο εηαηξείαο 
αληαιιάζζνπλ κεηαμύ ηνπο ρεηξαςίεο. Πόζεο ρεηξαςίεο αληαιιαρηήθαλ ζπλνιηθά; 
 
148) 5 δηαδνρηθνί θπζηθνί αξηζκνί έρνπλ άζξνηζκα 135. Πνηνη είλαη απηνί νη αξηζκνί; 
 
149)Σν άζξνηζκα 3 δηαδνρηθώλ άξηησλ αξηζκώλ είλαη 48 πνηνη είλαη απηνί νη αξηζκνί; 
 
150)Έλα κπξκήγθηβγαίλεη από ηελ θσιηά ηνπ αθνύ πεξάζεη από κηα ηξύπα ζρήκαηνο 
νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη δηαζηάζεσλ 16mm θαη 8mm . Βξίζθεη έλα ιεπηό 
ηεηξάγσλν ιέπη, πιεπξάο 17mm. Μπνξεί λα ην πεξάζεη από ηελ ηξύπα θαη λα ην 
βάιεη ζηελ θσιηά ηνπ;  
 
151) Πνζό200€απνηειείηαηαπό 26 ραξηνλνκίζκαηαησλ 5€ θαη 10€. Να βξεζνύλ 
πόζαραξηνλνκίζκαηα ησλ 5€ θαη πόζα ησλ 10€ππάξρνπλ; 
 
152)  Έλαο ηελεθέογεκάηνο πεξηέρεη 18 θηιάιάδη. Θέινπκε κε έλα δνρείν πνπ ρσξάεη 
6 θηιάιάδη λα κεηαθέξνπκε από ηνλ ηελεθέ 8 θηιάιάδη ζε έλα άιιν δνρείν πνπ ρσξάεη 
10 θηιά. Πσο ζα γίλεη ε κεηαθνξά; 
 
153)Έρνπκε 9 όκνηεο ζθαίξεο από ηηο νπνίεο ε κηα είλαη ειαθξύηεξε. Πσοκε 2 
δπγίζεηο   ζα ηελ βξνύκε, αλ δηαζέηνπκε κηα δπγαξηάρσξίοζηαζκά; 
 
154) Έλα μύινέρεηζρήκανξζνγσλίνππαξαιιειεπηπέδνπ κε δηαζηάζεηο 75cm, 60cm, 
30cmθαη πξόθεηηαη λα θνπεί ζε ίζνπο θύβνπορσξίοαπώιεηεομύινπ. Πόζε πξέπεη λα 
είλαη ε αθκή θάζε θύβνπ γηα λα γίλνπλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξνη θύβνη θαη πόζνη ζα 
είλαη νη θύβνη; 
 
155) Έλαο ηερλίηεο θαη ν βνεζόο ηνπ θάλνπλ 15 εκεξνκίζζηα ν ηερλίηεο θαη 20 ν 
βνεζόο ηνπ θαη πιεξώλνληαη γηα κηα δνπιεηά πνπ αλέιαβαλ 1850€. Αλ ην 
εκεξνκίζζην ηνπ ηερλίηε είλαη θαηά 30€ κεγαιύηεξν από ηνπ βνεζνύ, πόζα ρξήκαηα 
πήξε ν θαζέλαο; 
 
156) Γίλεηαη έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο 10cm. ρεδηάδνπκε ηνλ εγγεγξακκέλν θαη ηνλ 
πεξηγεγξακκέλν θύθιν απηνύ. Να βξείηε ην εκβαδόλ ηνπ θπθιηθνύ δαθηπιίνπ πνπ 
ζρεκαηίδεηαη. 
 
157) ε έλαλ θύθινζρεδηάδσ κηα αθηίλα ηνπ θαη κηα ρνξδή ηνπ παξάιιειε θαη ηζε κε 
απηήλ ηελ αθηίλα. Ση ζρήκα είλαη ην ηεηξάπιεπξν πνπ ζρεκαηίδεηαη; 
 
158) Σνλ αηώλα καο ππάξρεη έλα έηνο πνπ ηζνύηαη κε ην ηεηξάγσλν ηεο ειηθίαο ελόο 
αλζξώπνπ. Πνην είλαη απηό ην έηνο θαη πόηεέρεηγελλεζείν άλζξσπνο απηόο; 
 
159)Γηα λα κπνγηαηηζηεί κία πνιπθαηνηθία ηεζζάξσλ νξόθσλ ρξεηάδεηαη λα 
εξγαζηνύλ γηα 30 εκέξεο 4 άηνκα. Πόζνη αθόκε εξγάηεο ρξεηάδνληαη λα πξνζηεζνύλ 
αθόκε γηα λα ηειεηώζεη ην έξγν 10 εκέξεο λσξίηεξα;  
 



160) Μηα νκάδα κπάζθεη έρεη αγσληζζεί ζηα ησλ παηρληδηώλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη 
κέρξη ηώξα έρεη πεηύρεη 17 λίθεο θαη 3 ήηηεο. Γηα λα θεξδίζεη ε νκάδα ην πξσηάζιεκα 
πξέπεη λα θεξδίζεη ηα όισλ ησλ αγώλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Πνηνο είλαη ν 
κεγαιύηεξνο αξηζκόο από ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο ζηνπο νπνίνπο ε νκάδα κπνξεί 
εηηεζεί θαη ηειηθά λα θεξδίζεη ην πξσηάζιεκα;  
 
161)Σν δνρείν Α έρεη θπιηλδξηθό ζρήκα θαη είλαη γεκάην κε λεξό. Αλ αδεηάζνπκε ην 
λεξό ζην δνρείν Β, κέρξη πνην ύςνο ζα θζάζεη;  

 
 
162) Να ρσξίζεηε έλαλ ξόκβν ζε 4 κηθξόηεξνπο θαη ίζνπο ξόκβνπο. 
 
163) Οη καζεηέο ελόο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ πήγαλ ζην ζέαηξν. Από απηνύο ην 60% 
είλαη αγόξηα. Ζ παξάζηαζε άξεζε ζην 68% ησλ θνξηηζηώλ, ελώ ηα ππόινηπα 64 
θνξίηζηα είπαλ όηη βαξέζεθαλ. Πόζα είλαη ηα αγόξηα ηνπ ζρνιείνπ; 
 
164) Ζ Βνύια αγόξαζε από ην αξηνπσιείν 12 θνπινύξηα θαηκηα κειόπηηα θαη 
πιήξσζε 14,6 €. Ο Μπάκπεο αγόξαζε 6θνπινύξηα θαη 2 κειόπηηεο θαη πιήξσζε 
14,8 €. Πόζν ζαπιεξώζεηο γηα λα πάξεηο 1 θνπινύξη θαη κηα κειόπηηα; 
 
165) Ο Παληειήο πήγε εθδξνκή κε ην ζρνιείν θαη έβγαιεθσηνγξαθίεο. Θέιεη λα ηηο 
ηνπνζεηήζεη ζε έλα άικπνπκ.Γηαπίζησζε όηη αλ βάιεη δύν θσηνγξαθίεο ζε θάζε 
ζειίδα, πεξηζζεύνπλ 16 θσηνγξαθίεο ελώ αλ βάιεη ηξεηοθσηνγξαθίεο ζε θάζε 
ζειίδα, έρεη ρώξν γηα δέθα θσηνγξαθίεο αθόκε. Πόζεοθσηνγξαθίεο έβγαιε θαη 
πόζεο ζειίδεο έρεη ην άικπνπκ; 
 
166) Κάπνηνοέρεηγξάςεη απηό ην ζύλζεκα<< 10is 4 ever>>. Πνην άζιεκαιαηξεύεη; 
 
167)Ρίρλνπκε δύν δάξηα, πόζα θαη πνηα είλαη ηα πηζαλά ελδερόκελα, έηζη ώζηε ην 
άζξνηζκα ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δύν δαξηώλ λα είλαη ίζν κε 5; 
 
168)Έλα αεξνπιάλν έρεη πεληαπιάζηα ηαρύηεηα από έλα απηνθίλεην. Αλ ε δηαθνξά 
ησλ ηαρπηήησλ ηνπο είλαη 600 πνηα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ απηνθίλεηνπ θαη πνηα ηνπ 
αεξνπιάλνπ; 
 
169) Μηα γπλαίθα γέλλεζε ηελ θόξε ηεο ζε ειηθία 26 εηώλ. Σώξα ην άζξνηζκα ησλ 
ειηθηώλ κάλαο θαη θόξεο είλαη 60. Πνηα ε ειηθία ηεο κεηέξαο θαη πνηα ηεο θόξεο; 
 
170) Κάπνηνο ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ έρεη από 50 έσο 100 βηβιία. Σν 25% από απηά 

είλαη καζεκαηηθά θαη ην  
9

1
 από απηά είλαη βηβιία γεσκεηξίαο. Πόζα βηβιία έρεη 

ζπλνιηθά; 
 



171) Γηα πνηνλθπζηθόαξηζκό ρ ηζρύεη ε ηζόηεηα 1x +5x +3x =153 
 
172) Πνηα είλαη ε ειηθία ελόο παηδηνύ αλ γλσξίδνπκε όηη αλ από ην ηεηξάγσλν ηεο, 
αθαηξέζνπκε ην δηπιάζην ηεο, βξίζθνπκε πάιη ην δηπιάζην ηεο. 
 
173) Γπν γσλίεο ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ δηαθέξνπλ θαηά 33°. Να ππνινγίζεηε ηηο 
γσλίεο ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ. (2 πεξηπηώζεηο) 
 
174) Έρσ έλα ηξίγσλν κε πιεπξέο 15cm, 12cmθαη 5cm. Πηα πιεπξά ηνπ πξέπεη λα 
κεηαβάιισ  θαη πόζν γηα λα έρσνξζνγώληνηξίγσλν; ( 2 ιύζεηο) 
 
175) Καη ηώξα έλα απιό πξόβιεκα κε ηόθνπο γηαηί θνληεύνπκε λα ηα μεράζνπκε. 
Πόζν ηόθν θέξνπλ 600€ κε επηηόθην 5% γηα 2 ρξόληα;( Πξέπεη λα μέξεηε όηη ζην ηέινο 
θάζε ρξόλνπ, νη ηόθνη πξνζηίζεληαη ζην θεθάιαην.)  
 
176) Τπάξρεη νμεία γσλία σ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ έηζη ώζηε εθσ=εκσ; 
 
177) Ο αξηζκόο θάπνησλκηθξννξγαληζκώλ δηπιαζηάδεηαη θάζε κέξα. ε 10 κέξεο 
είλαη 100 εθαηνκκύξηα. ε πόζεο κέξεο ζα είλαη 400 εθαηνκκύξηα; 
 
178) Βξεο δπν αξλήζεηο , νη νπνίεοθάλνπλ έλαλ αξηζκό. ( Πνηεο είλαη νη αξλήζεηο θαη 
πνηνο ν αξηζκόο;) 
 
179) Έλα ηξέλν γηα λα πάεη από ηελ πόιε Α ζηελ πόιε Β θάλεη 1 ώξα θαη 20 ιεπηά, 
ελώ γηα λα επηζηξέςεηθάλεη 80 ιεπηά, Πσο γίλεηαη απηό; 
 

180) Σα  κηαο παξαγσγήο είλαη ηόλνη, πόζε είλαη νιόθιεξε ε παξαγσγή; 

 
181)  Αλ α+β=34 θαη α2 – β2 =136 , λα βξεζεί ην α –  β. 
 
182) Σν ΔΚΠ δπν αξηζκώλ είλαη 105 ελώ ν ΜΚΓ είλαη 5, πνηνη είλαη νη αξηζκνί θαη 
πνην είλαη ην άζξνηζκα ηνπο; 
 
183) Να ππνινγίζεηε ηα απνηειέζκαηαρσξίο λα θάλεηε ηηο δπλάκεηο α) 10022 - 9982 
θαη β) 1342 – 1332= 
 

184) Αλ κεηαμύ ησλ πιεπξώλ ελόο ηξηγώλνπηζρύεη ε ηζόηεηα – =0 , λα δείμεηε 

όηη ην ηξίγσλν είλαη ηζνζθειέο.  
 
185)Μηα απιήέρεηζρήκανξζνγώλην θαη δηαζηάζεηο 20mθαη 10m. Θα ηελ ζηξώζνπκε 
κε ηεηξάγσλαπιαθάθηαπιεπξάο 20cm.Πόζν ζα πιεξώζνπκε αλ θάζε 
πιαθάθηθνζηίδεη 2 €. 
 
186) Οη αξηζκνί 2013 θαη 753 δηαηξνύκελνη κε ηνλ ζεηηθόαξηζκό ρ δίλνπλ θαη νη δπν 
ππόινηπν 13. Πνηεο είλαη νη δπλαηέοηηκέο ηνπ ρ;  
 
187)Όηαλ βπζίζνπκε ζε έλα εληειώο γεκάην κε λεξό πνηήξη 3 ίδηνπο ζηδεξέληνπο 
θύβνπο, ρύλνληαη 24 cm3 λεξνύ. Πνην είλαη ην κήθνο ηεο αθκήο ηνπ θάζε θύβνπ; 



 
188) Απνδείμηε ηελ ηζόηεηα 5λ+3 – 5λ+2 =100·5λ. 
 
189) Να απνδείμεηε όηη ε παξάζηαζε 3x+3 –3x+2 +3xδηαηξείηαη από ην 19. 
 
190) Αλ α, β θπζηθνί κε κεδεληθνί  αξηζκνί θαη ηζρύεη ε ηζόηεηα:   α·(γ+1) – 1= α·γ +β , 
ηόηε νη αξηζκνί α, β είλαη δηαδνρηθνί. 
 
191) Οκνίσο αλ α·(α–2β) =1– β2.  
 
192)Έλαο παηέξαο κνίξαζε ζηα παηδηά ηνπ 300 €,αλάινγα κε ηνπο βαζκνύο πνπ 
πήξαλ ζηα καζεκαηηθά πνπ ήηαλ 18 ν Υξήζηνο, 15 ε Διέλε θαη 12 ε Μαξίλα. Πόζα € 

πήξε ην θάζε παηδί; 
 
193)  Αλ ην εκβαδόλ ηνπ ξόκβνπ πνπ βιέπνπκε   ζηελ κέζε είλαη 2cm2, πόζν είλαη ην 
εκβαδόλ ησλ 2 ηεηξαγώλσλ;                                           

 
 
194) ην πην θάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε 
πιάγηα όςε κηαο ζθάιαο. ην δηάγξακκα, 
ηα κηθξά νξζνγώληα ηξίγσλα είλαη ίζα. Να 
εμεγήζεηε πσο κπνξείηε λα βξείηε ηα 
κήθε ησλ θαηx,y,z.  
 

 
 
195)  Μηα παξέα 7 παηδηώλ βγήθαλ βόιηα. Σν θάζε αγόξη είρε καδί ηνπ 5€ θαη ην θάζε 
θνξίηζη 7€. Όινη καδί είραλ 43 €. Πόζα ήηαλ ηα αγόξηα θαη πόζα ηα θνξίηζηα; 
 
196) Ο Γηώξγνο ζε 4 εκέξεο δηάβαζε 120 ζειίδεο από έλα βηβιίν. Κάζε κέξα δηάβαδε 
10 ζειίδεο πεξηζζόηεξεο από ηελ πξνεγνύκελε. Πόζεο ζειίδεο δηάβαζε θάζε κέξα; 
 
197) Να βξείηε κε πξάμεηο ηνλ αξηζκό 30 ρξεζηκνπνηώληαο ηξία α) ηξηάξηα β) εμάξηα 
γ) πεληάξηα  
 
198) ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟΤ ΘΑ ΓΔΗΞΟΤΜΔ ΟΣΗ 0=1. ΠΑΜΔ 
ιεκνλάδα = ιε + κνλάδα 
ιεκνλάδα – ιε = κνλάδα 
ιε·( κνλάδα – 1)= κνλάδα 
ιε· 0=1 
0 = 1 
ΧΡΑΗΟ;;;;;      ΥΧΡΗ ΥΟΛΗΑ !!!!!!!!! 
 



 
199)ΔΓΧ ΘΑ ΑΠΟΓΔΗΞΟΤΜΔ ΟΣΗ ΣΟ 2=3.  
  Ξέξνπκε όηη ηζρύεη 2.0=0 θαη 3.0=0 

 Άξα 2=
0

0
 θαη 3=

0

0
 

 Δπνκέλσο 2=3 
ΒΡΔΗΣΔ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΟ ΛΑΘΟ 
 
200) Α ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΣΟ ΔΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ 
θέςνπ έλαλ αξηζκό. 
Γηπιαζίαζε ηνλ. 
Πξόζζεζε 4 
Σξηπιαζίαζε ηνλ αξηζκό πνπ βξήθεο. 
Γηαίξεζε κε ην 6. 
Αθαίξεζε ηνλ αξηζκό πνπ ζθέθηεθεο. 
Σν απνηέιεζκα είλαη ν αξηζκόο 2. 
ΠΧ ΣΟ ΒΡΖΚΑΜΔ; 
 
 
                                                 ΤΣΔΡΟΓΡΑΦΟ 
 

ΠΟΛΛΔ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΔΥΟΤΝ ΜΠΔΗ Δ ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ, 

ΑΛΛΔ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟ ΒΗΒΛΗΑ Ζ΄ ΖΜΔΗΩΔΗ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΓΓΡΑΦΔΩΝ 

ΚΑΗ ΜΔΡΗΚΔ ΔΗΝΑΗ  ΑΤΣΟΥΔΓΗΔ  

ΑΝ Α ΑΡΔΑΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΖΟΤΝ ΚΑΗ ΑΛΛΔ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


