
ΔΠΔΗΓΖ ΔΗΓΑ ΟΣΗ ΟΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΗ 200 Α ΑΡΔΑΝ ΠΟΛΤ,  
ΔΠΑΝΖΛΘΑ ΜΔ ΑΛΛΑ 200  ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΟΤΗΕ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΕΟΚΔΦΑΛΗΑΔΣΔ ΣΟ 
ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ. ΔΛΠΗΕΩ ΝΑ Α ΑΡΔΟΤΝ. 
ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑ. ΚΑΛΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΠΗΛΤΖ. 
ΥΡΖΣΟ ΓΔΡΜΑΣΖ 
 
1) Σν λνύκεξν ησλ παπνπηζηώλ ζνπ πνιιαπιαζίαζέ ην επί 5.  
Πξόζζεζε 50. Πνιιαπιαζίαζε επί 20. 
Πξόζζεζε 1013. Αθαίξεζε ηελ ρξνληά πνπ γελλήζεθεο. 
Πξνθύπηεη έλαο ηεηξαςήθηνο αξηζκόο . 
Σα δύν πξώηα ςεθία είλαη ην λνύκεξν ησλ παπνπηζηώλ ζνπ! 
Σα δύν ηειεπηαία ςεθία είλαη ε ειηθία ζνπ!! 
 
2) Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξείο λα βξεηο ηελ ειηθία θάπνηνπ , ην κήλα πνπ γελλήζεθε θαζώο 
θαη ηελ εκέξα πνπ γελλήζεθε...  
1) Γξάςε θάπνπ ηνλ αξηζκό ηνπ κήλα πνπ γελλήζεθεο.  
2) Πνιιαπιαζίαζέ ην κε ην 100.  
3) Πξόζζεζε ηε κέξα ηνπ κήλα πνπ γελλήζεθεο. 
4) Πνιιαπιαζίαζέ ην κε ην 2.  
5) Πξόζζεζε 9  
6) Πνιιαπιαζίαζέ ην κε ην 5  
7) Πξόζζεζε 8  
8) Πνιιαπιαζίαζε κε ην 10  
9) Αθαίξεζε 419  
10) Πξόζζεζε ηελ ειηθία ζνπ  
11) Αθαίξεζε 111  
Οη 2 αξηζκνί δεμηά θαλεξώλνπλ ηελ ειηθία ζνπ, νη κεζαίνη αξηζκνί θαλεξώλνπλ ηελ εκέξα ηνπ 
κήλα πνπ γελλήζεθεο θαη νη πξώηνη 2 αξηζκνί αξηζηεξά θαλεξώλνπλ ην κήλα πνπγελλήζεθεο. 
 
3)Σξαβώληαο κηα γξακκή, ε ηζόηεηα 188=1 γίλεηαη ζσζηή. Γηα ραξάμηε ηελ γξακκή. 
 
4) Να επξεζεί ην απνηέιεζκα ηεο πξόζζεζεο. 
 
         2         +      3       = 
 
5) Αλ ζήκεξα είλαη Γεπηέξα ηη εκέξα ζα είλαη κεηά από 100 εκέξεο; 
 
6) Γπν παηέξεο θαη δπν γηνη θεύγνπλ από ην ρσξηό ηνπο γηα ηελ πόιε. Έηζη κεηώλεηαη ν 
πιεζπζκόο ηνπ ρσξηνύ θαηά ηξία. Πσο είλαη απηό δπλαηόλ; 
 

7) Πνηνπ αξηζκνύ ηα   ησλ     είλαη 160; 

 
8) Να βξείηε ην 40% ηνπ 50% ησλ 60. 
 

9) Οκνίσο ηα    ησλ    ηνπ  80. 

10) Πνηνο αξηζκόο αλ πξνζηεζεί ζηνλ αξηζκεηή θαη ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο   ζα 

καο δώζεη ηζνδύλακν θιάζκα κε ην ; 
 

11)Με ηη ηζνύηαη ην άζξνηζκα ηνπ ηνπ 15 θαη ηνπ ηνπ 11; 

 

12) Πνηνο αξηζκόο όηαλ πξνζηεζεί ζην καο δίλεη ; 

 
13) Πνην είλαη ην κηζό ηνπ 214; 
 
14)Πόζα δεύγε ζεηηθώλ αθέξαησλ αξηζκώλ α, β ηθαλνπνηνύλ ηελ ζρέζε αβ =64; 
 



15) Έλαο δηάζεκνο καζεκαηηθόο αλαθνίλσζε ζε κηα ζπγθέληξσζε ζπλάδειθσλ ηνπ όηη ε 
ειηθία κπνξεί λα γξάθεη ζαλ ην ηεηξάγσλν αθεξαίνπ αξηζκνύ ε ζαλ ην θύβν αθέξαηνπ 
αξηζκνύ.Μπνξείηε λα βξείηε ηελ ειηθία ηνπ; 
 
16) Αλ ηζρύνπλ νη ηζόηεηεο 5α=3 θαη 9β=125 , λα βξείηε ην γηλόκελν α ·β. 
 
17)  Έλαο καζεηήο έπξεπε λα πνιιαπιαζηάζεη έλαλ αξηζκό επί 70. Παξέιεηςε όκσο λα 
πξνζζέζεη ην κεδέλ ζηα δεμηά ηνπ γηλνκέλνπ θαη βξήθε κε ην ιάζνο αξηζκό κηθξόηεξν ηνπ 
πξαγκαηηθνύ θαηά 20475. Δξώηεκα: Πνηνο ήηαλ ν αξηζκόο ηνλ νπνίν έπξεπε λα 
πνιιαπιαζηάζεη επί 70 θαη πνην ην ζσζηό γηλόκελν; 
 

18) Αλ = =  λα βξεζνύλ ηα α,β. 

 
19) Έλαο άλζξσπνο δπγίδεη 60 θηιά ζπλ ην έλα ηέηαξην ηνπ βάξνπο ηνπ. Πόζα θηιά δπγίδεη; 
 

20) Να βξείηε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ θαη ηνπ    

 
21) Σν γηλόκελν δύν αθέξαησλ αξηζκώλ είλαη 24. Πνην είλαη ην κηθξόηεξν δπλαηό άζξνηζκα ησλ 
αξηζκώλ απηώλ; 
 
22 )Πνηνη ηξηςήθηνη αξηζκνί ππάξρνπλ πνπ ην γηλόκελν ησλ ςεθίσλ ηνπο λα είλαη 42; 
 
23) Σν άζξνηζκα 5 δηαδνρηθώλ δπγώλ αξηζκώλ είλαη 320. Πνηνο είλαη νκηθξόηεξνο από απηνύο 
ηνπο αξηζκνύο; 
 
24) Ο ιόγνο ηεο ηηκήο ηξηώλ πξντόλησλ είλαη 3 :5: 8 . Ζ ηηκή ηνπ πην αθξηβνύ πξντόληνο είλαη 
48€. Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ πην θζελνύ; 
 
25) Σν άζξνηζκα δύν αξηζκώλ είλαη 60 θαη ν ιόγνο ηνπο είλαη 7:5. Πνηνοείλαη ν κεγαιύηεξνο 
από ηνπο δύν απηνύο αξηζκνύο; 
 
26) Πόζνη είλαη όινη νη ηξηςήθηνη θπζηθνί αξηζκνί πνπ έρνπλ άζξνηζκα ςεθίσλ 25; 
 
27) Πόζνη θαη πνηνη είλαη νη ηεηξαςήθηνη αξηζκνί ησλ νπνίσλ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπο 
είλαη κεγαιύηεξν από ην 34; 
 
28) Αλ ν αξηζκόο α είλαη πξώηνο , ν αξηζκόο α2 ηη είλαη; Με ηη ηζνύηαη ην γηλόκελν ησλ δηαηξεηώλ 
ηνπ α2. 

29) ηελ ηζόηεηα 53. 25 = 4 . 10λ , πόζν είλαη ην λ; 

 
30) Πόζνη είλαη όινη νη ηξηςήθηνη αξηζκνί πνπ έρνπλ άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπο 20; 
 
31) Σν γηλόκελν ησλ ςεθίσλ ελόο ηξηςήθηνπ αξηζκνύ είλαη 48.Πόζνη ηέηνηνη αξηζκνί ππάξρνπλ; 
 
32) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 160cm θαη είλαη 10 cm ςειόηεξνο από ηνλ Πέηξν. Ζ δηαθνξά ηνπ 
ύςνπο κεηαμύ ηνπ Νίθνπ θαη ηνπ Γηάλλε είλαη 2 cm πεξηζζόηεξν από ηελ δηαθνξά ηνπ ύςνπο 
ηνπ Νίθν θαη ηνπ Πέηξν. Να βξείηε ην ύςνο ηνπ Πέηξνπ θαη ηνπ Νίθνπ.  
 

33) Πόζεο θνξέο είλαη κεγαιύηεξνο ην  2   από ην    ; 

 
34) Ο Γηάλλεο ζθέθηεθε δύν αξηζκνύο κε άζξνηζκα 20. Σν πεληαπιάζην ηνπ ελόο αξηζκνύ είλαη 
θαηά 10 κεγαιύηεξν από ην ηεηξαπιάζην ηνπ άιινπ. Πνην είλαη ην γηλόκελν ησλ δύν αξηζκώλ; 
 
35) ε έλαλ ίζην δξόκν ππάξρνπλ 9 δέληξα, ην έλα κεηά ην άιιν. Σν θάζε δέληξν απέρεη 8 
κέηξα από ηα γεηηνληθά ηνπ. Ο Γηώξγνο πεξπάηεζε από ην πξώην δέληξν κέρξη ην ηειεπηαίν. 
Πόζα κέηξα πεξπάηεζε ζπλνιηθά; 
 
36) Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο δηςήθηνο αξηζκόο πνπ ην άζξνηζκα ησλ 2 ςεθίσλ ηνπ είλαη ηέιεην 
ηεηξάγσλν θαη ην άζξνηζκα ησλ θύβσλ ησλ 2 ςεθίσλ ηνπ είλαη ηέιεην ηεηξάγσλν;  



 
37) Σξεηο θπζηθνί αξηζκνί έρνπλ άζξνηζκα 270. Αλ από ηνλ θαζέλα αθαηξέζνπκε ηνλ ίδην 
θπζηθό αξηζκό παίξλνπκε ηνπο αξηζκνύο 24, 81, 132. Να βξείηε ηνπο ηξεηο απηνύο αξηζκνύο.  

 
38) ε έλα δσκάηην ππάξρνπλ κεξηθά ζθακληά κε ηξία πόδηα θαη θάπνηεο πνιπζξόλεο κε 
ηέζζεξα. Όηαλ ζε θάζε ζθακλί θαη ζε θάζε πνιπζξόλα θάζεηαη έλαο άλζξσπνο, ην 
ζπλνιηθό πιήζνο ησλ πνδηώλ ζην δσκάηην είλαη 39.Πόζα ζθακληά θαη πόζεο πνιπζξόλεο 
ππάξρνπλ; 
 
39) Έλα αγόξη κάδεςε αξάρλεο θαη ζθαζάξηα, νθηώ ζπλνιηθά, θαη ηα έβαιε κέζα ζε έλα κηθξό 
θνπηί. Μέηξεζε ηα πόδηα ηνπο θαη ηα βξήθε όια καδί 54.Πόζεο ήηαλ νη αξάρλεο θαη πόζα ηα 
ζθαζάξηα; 
ρόιην: Γλσξίδνπκε όηη ε αξάρλε έρεη 8 πόδηα θαη ην ζθαζάξη 6. 
 
40) ΠΩ ΔΗΝΑΗ Ζ ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΠΑΗΓΔΗΑ!!!!! 
Πόζν θάλεη 2 επί 2; 
Μαζεηήο ηξίηεο δεκνηηθνύ:  4 (ρσξίο ρξνλνηξηβή). 
Μαζεηήο πέκπηεο δεκνηηθνύ: (ζθέθηεηαη ιίγν) 4 αθξηβώο. 
Μαζεηήο β΄ γπκλαζίνπ: 4,0 επί δέθα εηο ηε κεδεληθή. 
Μαζεηήο α΄ ιπθείνπ: 4 (κε ηε βνήζεηα ηεο αξηζκνκεραλήο ηνπ θηλεηνύ θαη κε θόζηνο κηα σξηαία 
απνβνιή). 
Μαζεηήο γ΄ ιπθείνπ πξηλ ηηο παλειιαδηθέο θιαίγνληαο: Πόζα αθόκα πξέπεη λα απνζηεζίζσ; 
 
41) ΠΟΝΖΡΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 
Σν 1€ = 100 ιεπηά 
Σν 1/4 €=25 ιεπηά.Αλ πάξνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα θαη ζηα 2 κέιε πξνθύπηεη: 

  =  Γειαδή  ην 1/2 €=5 ιεπηά. Γειαδή ην 1€= 10 ιεπηά. Πνπ είλαη ην ιάζνο; 

2 

42) Αλ νη αξηζκνί α, β παίξλνπλ ηηκέο από ην ζύλνιν { 2, 3 ,  ,   } πνηα είλαη ε κηθξόηεξε θαη 

πνηα ε κεγαιύηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην θιάζκα   ; 

43)Να ππνινγίζεηε ην γηλόκελν 

( 1– )· (1– ) · (1–  )…………(1–  )=         

 

44) Οκνίσο ην γηλόκελν (1– ) · (1– ) · (1– ) · (1– )…….(1– )= 

 

45)Να βξεζεί ην απνηέιεζκα ηεο  

παξάζηαζεο 
 
46) Να βξεζεί ε ηηκή ηνπ θιάζκαηνο  1001+1002+1003+…………….+1998+1999 
                                                        1+ 2+ 3 +……………………..+998+ 999 
 
47) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο:  Π = (200 + 196 + 192 + ……+ 8 + 4 ) – (198 + 
194 + 190 + ….+ 6 + 2)   
 

48)Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο:

10099.........654321210099........654321 22222222

 
 
49) Να βξείηε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο θάλνληαο κόλν έλα πνιιαπιαζηαζκό 
(33·13) + (27·13) + (43·17) + (17·17) = 
 
50) Αλ 2 θπζηθνί αξηζκνί δηαθέξνπλ θαηά 10 κνλάδεο , λα δείμεηε όηη ε δηαθνξά ησλ 
ηεηξαγώλσλ ηνπο είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 20. 
 
51)Έλα ζαιηγθάξη αλεβαίλεη 3cm ηελ κέξα θαη θαηεβαίλεη (κάιινλ επεηδή θνηκάηαη) 2cm ηελ 
λύρηα. Σειηθά κεηά από 20 κεξόλπρηα θαηάθεξε λα αλέβεη ζηελ θνξπθή ελόο θπηνύ. Πόζν είλαη 
ην ύςνο ηνπ θπηνύ; 
 



52) Γίλεηαη όηη ην ΔΚΠ(6,18, ρ)=54. Να βξεζεί ν θπζηθόο αξηζκόο ρ. 
 

53) Να βξείηε πνην αξηζκό πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζνπκε κε ηνλ εαπηό ηνπ γηα λα πάξνπκε 
γηλόκελν ην ίδην πνπ παίξλνπκε αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην 6 κε ην 96. 

54) Ο Κύξηνο Σάθεο άδεηαδε ηελ απνζήθε ηνπ. Αλάκεζα ζε όια ηα άιια έβγαιε έμσ θη έλα 
βαξέιη γεκάην ιάδη πνπ δύγηδε καδί κε ην πεξηερόκελν ηνπ 30 θηιά. Ση πξόζζεζε ν θύξηνο 
Σάθεο ζην βαξέιη θαη ιίγν κεηά απηό είρε πνιύ ιηγόηεξν βάξνο ; 

55) Βξείηε ηνπο δηςήθηνπο (ή ην δηςήθην) ζεηηθνύο αθέξαηνπο ζηνπο νπνίνπο ε δηαθνξά κεηαμύ 
ηνπ αθεξαίνπ θαη ηνπ γηλνκέλνπ ησλ ςεθίσλ ηνπ είλαη δώδεθα. 
 
56) ε έλα πάξηη ππάξρνπλ ρ άηνκα. Αλ ν θαζέλαο θάλεη ρεηξαςία κε όινποηνπο άιινπο, κηα 
θνξά κόλν, θαη αλ έρνπλ γίλεη 231 ρεηξαςίεο, πνηα είλαη εηηκή ηνπ ρ; 

57) Έλα κπνπθάιη όηαλ είλαη γεκάην θαηά ην  κε θξαζί, δπγίδεη 1700 γξακ. Δλώ όηαλ είλαη 

γεκάην θαηά 30% δπγίδεη 1,79 θηιά. Πόζν είλαη ην βάξνο ηνπ κπνπθαιηνύ ζε θηιάόηαλ απηό είλαη 
άδεην; 
 
58) ηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ έλαο αθέξαηνο είλαη 24 κνλάδεο καθξύηεξα από ην 
δηπιάζην ηνπ αληηζέηνπ ηνπ. Βξείηε ηνλ αθέξαην. 
 
59) Έλαο εξγάηεο πιεξώλεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν. Γηα θάζε κέξα εξγαζίαο παίξλεη 15 €, ελώ 
γηα θάζε κέξα πνπ δελ εξγάδεηαη επηζηξέθεη 5 €. ε 40 κέξεο ν εξγνδόηεο δελ ρξσζηάεη ηίπνηα 
ζηνλ εξγαδόκελν θαη ν εξγαδόκελνο δελ πξέπεη λα επηζηξέςεη ρξήκαηα ζηνλ εξγνδόηε. Πόζεο 
εκέξεο εξγάζηεθε ν εξγάηεο;  
 
60) Έρεηε 1.023 ιεκόληα θαη 10 ζαθνύιεο. Πξέπεη λα κνηξάζεηε ηα ιεκόληα ζηηο 10 ζαθνύιεο 
έηζη, νύησο ώζηε όηαλ ζαο δεηήζνπλ κεηά νπνηνδήπνηε αξηζκό ιεκνληώλ από ην 1 σο ην 1.023 
λα κπνξείηε λα ηα δώζεηε ρσξίο λα κεηαθέξεηε ιεκόληα κέζα θη έμσ από ηηο ζαθνύιεο. Πώο ζα 
ηα κνηξάζεηε;  
 
61) Έλα θνπάδη έρεη 102 Γαλέδηθεο θαη Οιιαλδηθέο αγειάδεο. Από απηέο αξξώζηεζαλ ην 

από ηηο Γαλέδηθεο θαη ην από ηηο Οιιαλδηθέο. Πόζεο  ηξειέο αγειάδεο είρε ζπλνιηθά ην 

θνπάδη; 
 
62) Έλα κεγάιν ληεπόδηην άδεην, ρσξεηηθόηεηαο 5.000 θηιώλ, αξρίδνπκε λα ην γεκίδνπκε κε 
λεξό ζηηο 7 π.κ. Ζ ξνή ηνπ λεξνύ είλαη ηέηνηα, πνπ θάζε ιεπηό ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ 
ππάξρεη κέζα ζην ληεπόδηην δηπιαζηάδεηαη.ε κία ώξα θαη δώδεθα ιεπηά, δειαδή ζηηο 8:12πκ, 
ην ληεπόδηην έρεη γεκίζεη. Πνηα ώξα αθξηβώο ην ληεπόδηην ήηαλ γεκάην θαηά ην ήκηζπ;  
 
63) Ο Νίθνο δπγίδεη 88 θηιά θαη ε Μαξία 70 θηιά. Δπεηδή ζέινπλ  λα αδπλαηίζνπλ, απνθάζηζαλ 
λα αξρίζνπλ ζσζηή δηαηξνθή θαη άζιεζε. Έηζη, θάζε κήλα ράλνπλ ν Νίθνο 2,2 θηιά θαη ε 
Μαξία 0,7 θηιά. Μεηά από πόζνπο κήλεο ζα δπγίδνπλ ηα ίδηα θηιά;                                 
 
64) Να βξείηε ηνλ κεγαιύηεξν ηεηξαςήθην θαη ηνλ κηθξόηεξν πεληαςήθην θπζηθό αξηζκό πνπ 
δηαηξνύληαη ηαπηόρξνλα από ηνπο θπζηθνύο αξηζκνύο 25,30,35, 40 . 
 
65) Έρνπκε 200 απγά ηα νπνία ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζε θαιάζηα θαηά ηέηνην ηξόπν, 
ώζηε θάζε θαιάζη λα πεξηέρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό απγώλ. Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο 
θαιαζηώλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζ’ απηή ηελ δηαδηθαζία; 
 
66) Έλαο άλδξαο έρεη θάπνηα λνκίζκαηα ζηα ρέξηα ηνπ. Δάλ ν αξηζκόο ηνλ λνκηζκάησλ ζην 
δεμί ηνπ ρέξη πξνζηεζεί ζην ηεηξάγσλν θαη ηνλ θύβν απηνύ θαη ε ίδηα δηαδηθαζία γίλεη ζην 
αξηζηεξό ρέξη ηόηε ην ζπλνιηθό άζξνηζκα είλαη 194.Να βξείηε ηνλ αξηζκό ηνλ θεξκάησλ. 

 

67) Έζησ α,β δύν αξηζκνί κε α<0<β.Να δηθαηνινγήζεηε όηη ην γηλόκελν 
 ( α – 1)·(β – α)·(β + 2)·(α – β) είλαη ζεηηθόο αξηζκόο. 
 
68) Θέηνληαο ηνλ αξηζκό  111111 κε ηελ κεηαβιεηή ρ λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο 

παξάζηαζεο: 3 · 555555 – 333333 - 5 · 222222 – 666666= 

 



69) Ο θ. Γξεγόξεο είλαη εθεκεξηδνπώιεο. Σελ Γεπηέξα πώιεζε 80 εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη 
100 αζιεηηθέο εθεκεξίδεο. Σελ Σξίηε πώιεζε 87 εκεξήζηεο θαη 85 αζιεηηθέο. Σελ Σεηάξηε 
πώιεζε 94 εκεξήζηεο θαη 70 αζιεηηθέο. Αλ νη πσιήζεηο ζπλερηζηνύλ κε ηνλ ίδην ξπζκό, α) 
πόζεο εκεξήζηεο θαη πόζεο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο ζα πσιήζεη ηελ Κπξηαθή; β) πόζεο 
εκεξήζηεο θαη πόζεο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο ζα πσιήζεη νιόθιεξε ηελ εβδνκάδα; 
 
70) Έλαο ιαρεηνπώιεο  αλέιαβε λα πνπιήζεη780 ιαρεία. Σελ πξώηε κέξα πνύιεζε45, ηε 
δεύηεξε 60, ηελ ηξίηε 75, ηελ ηέηαξηε 90 θηι. ε πόζεο κέξεο πνύιεζε όια ηα ιαρεία, αλ ηα 
πνπινύζεαθινπζώληαο ην ίδηνκνηίβν; 
 
71) Ο Κώζηαο ν Μάξηνο θαη ν Νίθνο έρνπλ ζηηο ηζέπεο ηνπο είηε έλα ραξηνλόκηζκα, είηε έλα 
θέξκα. Έλαο έρεη θέξκα ηνπ 1 €, άιινο ησλ 2€ θαη έλαο ραξηνλόκηζκα ησλ 5 €  . Μπξνζηά ηνπο 
ππάξρεη έλα δνρείν κε 42 λνκίζκαηα ηνπ 1€. Αλ ν Κώζηαο πάξεη από ην δνρείν δηπιάζην πνζό 
από όζα έρεη ηώξα, ν Μάξηνο ηξηπιάζην θαη ν Νίθνο ηεηξαπιάζην ηόηε ηα θέξκαηα ζην δνρείν 
ζα κείλνπλ ηα κηζά. Πνηνο έρεη ζηελ ηζέπε ην θέξκα ηνπ 1 €; Πνηνο ησλ δύν; Πνηνο ην 
ραξηνλόκηζκα ησλ 5 €; 
 
72) ε έλα δηαγσληζκό  καζεκαηηθώλ  ππήξραλ πξνβιήκαηα δύν επηπέδσλ. 
(ΔΤΚΟΛΑ –ΓΤΚΟΛΑ) Λύλνληαο ζσζηά έλα πξόβιεκα επηπέδνπ Α ν δηαγσληδόκελνο θέξδηδε 
5 βαζκνύο, ελώ γηα θάζε ζσζηά ιπκέλν πξόβιεκα επηπέδνπ Β θέξδηδε 10 βαζκνύο Ο Σάθεο 
θέξδηζε 115 βαζκνύο ιύλνληαο 15 πξνβιήκαηα.  Πόζα απ’ απηά ήηαλ Β επηπέδνπ;  
 

73) Αλ ρσξίζσ ην δηάζηεκααλάκεζα ζην  θαη ζην  ζε 20 ίζα δηαζηήκαηα , πόζν ζα είλαη ην 

θάζε δηάζηεκα; 
 
74) Με ηα ςεθία 1,2,3,4 ρξεζηκνπνηώληαο κηα θνξά ην θάζε έλα πόζνπο ηξηςήθηνπο αξηζκνύο 
ζρεκαηίδνπκε θαη από απηνύο πόζνη είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 3; 
 
75) Θέιεηε λα πξνζζέζεηε ηνλ αξηζκό α κε ηνλ αξηζκό β. Καηά ιάζνο όκσο αθαηξέζαηε ηνλ α 
από ηνλ β θαη βξήθαηε απνηέιεζκα 4. Απηόο ν αξηζκόο είλαη 12 κνλάδεο κηθξόηεξνο από ην 
θαλνληθό απνηέιεζκα. Πνηνη είλαη νη 2 αξηζκνί α,β; 
 
76) Σξία παηδηά έρνπλ καδί 30 κπαιάθηα. Αλ ν Βαζίιεο δώζεη 5 κπαιάθηα ζηνλ Γηάλλε, ν 
Γηάλλεο δώζεη 4 κπαιάθηα ζηελ Άλλα θαη ε Άλλα δώζεη 2 ζηνλ Βαζίιε, ηόηε ηα παηδηά ζα έρνπλ 
ίζν αξηζκό από κπαιάθηα. Πόζα κπαιάθηα έρεη αξρηθά ε Άλλα; 
 

77) Αλ ν ιόγνο ηνπ α πξνο ην β είλαη  θαη ν ιόγνο ηνπ β πξνο ην γ είλαη . Πνηνο είλαη ν ιόγνο 

ηνπ α πξνο ην γ; 
 
78) Μηα κπάια πέθηεη ζην έδαθνο από ύςνο 100m. Κάζε θνξά πνπ ε κπάια ρηππά ζην 

έδαθνο αλαπήδα θαηά ηα ηνπ ύςνπο από ην νπνίν μεθίλεζε. Μέρξη πην ύςνο ζα αλαπεδήζεη 

ε κπάια ηελ ηέηαξηε θνξά πνπ ζα αλαπεδήζεη ζην έδαθνο; 
 
79) Σν άζξνηζκα 4 δηαδνρηθώλ αθέξαησλ είλαη 146.Πνηνο είλαη ν κεγαιύηεξνο από απηνύο; 
 
80) Να βξείηε κε πόζνπο θαη πνηνύο ηξόπνπο κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηνλ αξηζκό 160 ζαλ 
άζξνηζκα δηαδνρηθώλ θπζηθώλ αξηζκώλ. 
 
81) Γίλνληαη 6 δηαδνρηθνί αθέξαηνη αξηζκνί. Οη ηξεηο πξώηνη έρνπλ άζξνηζκα 27. Πνην είλαη ην 
άζξνηζκα ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ; 
 

82) Σν γηλόκελν σ .(σ+3), όπνπ σ θπζηθόο αξηζκόο ηη αξηζκόο  είλαη πάληνηε άξηηνο ε πεξηηηόο 

; 

83) Αλ ηζρύεη ε ηζόηεηα ρ2 = ρς +12ς2 , λα βξείηε ηνλ ιόγν  

84) Αλ ρ,ς ζεηηθνί αθέξαηνη θαη ηζρύεη  =  

 



85) 201) Αλ ην 30% ηνπ αξηζκνύ α ηζνύηαη κε ην ην 20% ηνπ αξηζκνύ β, λα βξείηε ηελ ηηκή ηνπ 

θιάζκαηνο   

 
86) Έλαο αζηξνλαύηεο έρεη βάξνο ζηελ γε 72 θηιά, ελώ ζηελ ζειήλε δπγίδεη 12 θηιά. Έλαο 
άιινο αζηξνλαύηεοδπγίδεη ζηελ ζειήλε 11 θηιά. Πόζα θηιά έρεη βάξνο ζηελ γε; 
 
87) Ζ Μαξία είλαη 2 ρξόληα κεγαιύηεξε από ηελ Αζελά θαη ε Αζελά είλαη 6 ρξόληα κεγαιύηεξε 
από ηελ Διέλε. Πνην είλαη ην άζξνηζκα ησλ ειηθηώλ ησλ ηξηώλ θνξηηζηώλ αλ ε Μαξία έρεη 
δηπιάζηα ειηθία από ηελ Διέλε; 
 

88) Ο Άξεο έρεη αλέβεη ην  κηαο ζθάιαο. Αλ αλέβεη 9 ζθαιηά αθόκα ζα βξίζθεηαη ζηελ κέζε 

ηεο ζθάιαο. Πόζα ζθαιηά έρεη απηή ε ζθάια; 
 
89) 2 εξγάηεο ηειεηώλνπλ καδί κηα δνπιεηά ζε 4 ώξεο. Αλ ν πξώηνο ρξεηάδεηαη 6 ώξεο γηα λα 
ηελ ηειεηώζεη κόλνο ηνπ ηε δνπιεηά απηή, πόζεο ώξεο ρξεηάδεηαη ν δεύηεξνο γηα λα ηειεηώζεη 
κόλνο ηνπ ηελ ηδία δνπιεηά; 
 
90) ΚΑΗ ΣΩΡΑ ΛΗΓΖ ΘΔΡΜΗΓΟΜΔΣΡΗΑ 
Μία πίηζα θαη 2 ζνπβιάθηα απνδίδνπλ 1989 ζεξκίδεο. Γύν πίηζεο θαη έλα ζνπβιάθη απνδίδνπλ 
2670 ζεξκίδεο. Πόζεο ζεξκίδεο απνδίδεη κία πίηζα θαη πόζεο έλα ζνπβιάθη; 
 
91) Έλαο καζεηήο μεθίλεζε από ην 800 θαη αθαηξνύζε θάζε θνξά 13.( 800, 787,774,761,…… 
Βξείηε (ρσξίο λα θάλεηε ηηο δηαδνρηθέο αθαηξέζεηο) αλ ν αξηζκόο 215 πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
κέηξεζε ηνπ θαη πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο θπζηθόο αξηζκόο ζηνλ όπνην ζα θαηαιήμεη; 
 
92) Αλ πεξηζηξέςνπκε θαηά 180 (Μνίξεο), ηνλ αξηζκό 1961, ηόηε έρνπκε πάιη ηνλ ίδην αξηζκό. 
Να βξεζεί ν επόκελνο κεγαιύηεξνο αξηζκόο, πνπ έρεη απηή ηελ ηδηόηεηα. 
 
93) Έλαο παηέξαο θαη ε θόξε ηνπ έρνπλ ηα ίδηα ςεθία ζηελ ειηθία ηνπο αιιά ζε αληίζηξνθε 
ζεηξά.Έλα ρξόλν πξηλ ε ειηθία ηνπ παηέξα ήηαλ δηπιάζηα απηή ηεο θόξεο ηνπ.Πνηα ε ειηθία 
ηνπο ζήκεξα; 
 
94) Αλ έρνπκε 2 πνζά ηα ρ, ς θαη ην ρ απμεζεί θαηά 60% θαη ην ς ειαηησζεί θαηά 40%, ηόηε ην 

ρ.ς ηη ζα πάζεη; 

 

95) ην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο ππάξρεη  κηα πηαηέια γεκάηε θξάνπιεο.. Πξώηα, έξρεηαη ν Γηώξγνο 

θαη   παίξλεη ην από απηέο. Ύζηεξα, έξρεηαη ε  Άλλα θαη παίξλεη ην από   ηηο   θξάνπιεο  

πνπ  έρεη αθήζεη  ν Γηώξγνο. Ο Βαζίιεο, πνπ θηάλεη  ηειεπηαίνο, κεηξά   ηηο  θξάνπιεο  ζηελ  

πηαηέια θαη   βξίζθεη όηη έρνπλ απνκείλεη 12. Πόζεο   ήηαλ  νη  θξάνπιεο  ζηελ  αξρή; 

 

96) Μία ηάμε έρεη ίζν αξηζκό αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ. Δλλέα από ηα θνξίηζηα θεύγνπλ από ηελ 

ηάμε γηα λα πάλε ζηελ πξόβα ηεο ρνξσδίαο ηνπ ζρνιείνπ. Σόηε, ν αξηζκόο ησλ αγνξηώλ ζηελ 

ηάμε είλαη δηπιάζηνο από ηνλ αξηζκό ησλ θνξηηζηώλ πνπ απόκεηλαλ. Πόζα παηδηά είρε ε ηάμε, 

πξνηνύ θύγνπλ ηα ελληά θνξίηζηα; 

 
97) Οη αξηζκνί 203 θαη 298 δηαηξνύκελνη κε έλαλ θπζηθό αξηζκό ρ δίλνπλ ππόινηπν 13. Πνηεο 
είλαη νη δπλαηέο ηηκέο ηνπ ρ; 
 
98) Γηα λα καδέςεη ιίγα ρξήκαηα έλαο ζύιινγνο απνθάζηζε λα πνπιήζεη βαζηιόπηηεο. Γηα ην 
ζθνπό απηό αγνξάδεη 100 βαζηιόπηηεο πξνο 3€ ηε θάζε κηα θαη ηηο κεηαπσιεί ζε παθέηα πνπ 
πεξηέρνπλ κηα, δύν ή ηξεηο βαζηιόπηηεο κε ηηκή 5€, 9€ θαη 13€ αληίζηνηρα. Γλσξίδνληαο όηη 
πνύιεζε όιεο ηηο βαζηιόπηηεο ζε 67 παθέηα, κπνξείηε λα βξείηε ην θέξδνο απηήο ηεο πώιεζεο; 
 
99)0,999... =1 



Απίζηεπην θαη όκσο αιεζηλό. Ζ παξαπάλσ ηζόηεηα ηζρύεη, πξάγκα πνπ, θπζηθά. 
απνδεηθλύεηαη κε πνιινύο ηξόπνπο. Δδώ παξαζέηνληαη, ελδεηθηηθά, 2 ηξόπνη 
απόδεημεο.Έρνπκε θαη ιέκε: 
α) Έζησ x=0,999... Θα ηζρύεη 10x=9,99... Αθαηξώληαο ηελ δεύηεξε ηζόηεηα από ηελ πξώηε, 
έρσ: 10x – x=9,99... – 0,999... => 9x=9 => x=1 δειαδή 0,999...=1 
β) Ηζρύεη 9 / 9 =1 => 9·1/9=1 => 9·0,111...=1 => 0,999...=1 
 
 
 
100)            Α          ην δηπιαλό ζρήκα εγώ βιέπσ 5 ηξίγσλα, εζείο πόζα βιέπεηε; 
 
                                         Αλ δελ βιέπεηε 5, λα ην θνηηάμεηε θαη αιινύ. 
 
 
 
  Β                          Γ  
             Γ 
101)Πόζα ηξίγσλα ππάξρνπλ ζην ζρήκα; 
 
 
 
 
 
 
 
102) Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ πην θάησ πνιπγώλνπ (Οη πιεπξέο ηνπ πνιπγώλνπ 
ζρεκαηίδνπλ γσλίεο 90°); 

 
103) Πόζα δηαθνξεηηθά ηζνζθειή ηξίγσλα κε πεξίκεηξν 17 κπνξνύκε λα  ζρεκαηίζνπκε ησλ 
νπνίσλ ηα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπο είλαη αθέξαηνη αξηζκνί; 
 
104) Πόζν είλαη ν πιήζνο ησλ δηαγσλίσλ ελόο νθηάγσλνπ; 
 
105) Έλα ηεηξάγσλν θαη έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν έρνπλ ίζεο πεξηκέηξνπο. Ο ιόγνο ηνπ 
εκβαδνύ ηνπ ηξηγώλνπ πξνο ην εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ είλαη: 
 
106)  Σν πην θάησ αζηέξη θαηαζθεπάζηεθε από ηηο πξνεθηάζεηο ελόο θαλνληθνύ 
εμαγώλνπ (δείηε δηαθεθνκκέλεο γξακκέο). Αλ ε πεξίκεηξνο ηνπ αζηεξηνύ είλαη 96 
cm, πόζε είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ εμαγώλνπ; 

 
107) ε έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν ε κηα πιεπξά ηνπ είλαη 20cm θαη ε άιιε είλαη 9cm. Πόζν είλαη ε 
ηξίηε πιεπξά; 
 
108) Γίλεηαη έλα νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ. Να βξείηε έλα ζεκείν Γ έηζη ώζηε ην ηεηξάπιεπξν 
πνπ ζρεκαηίδεηαη λα είλαη νξζνγώλην. Πνπ βξίζθεηαη απηό ην ζεκείν Γ; 
 
109) Γίλνληαη 3 κε ζπλεπζεηαθά ζεκεία ελόο επηπέδνπ. Να βξείηε επζεία ηνπ επηπέδνπ από ηελ 
νπνία ηα 3 απηά ζεκεία λα ηζαπέρνπλ. Πόζεο ηέηνηεο επζείεο ππάξρνπλ; 
 



110) Απ’ όια ηα νξζνγώληα κε εκβαδό 100 m2 θαη κήθνο θαη πιάηνο δύν θπζηθνύο αξηζκνύο 
πνην έρεη ηελ πην κηθξή πεξίκεηξν; 
 

111) Πόζα δηαθνξεηηθά ηζνζθειή ηξίγσλα κε πεξίκεηξν 25 κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε, ησλ 
νπνίσλ ηα κήθε ησλ πιεπξώλ λα είλαη θπζηθνί αξηζκνί; 
 
112) Γίλεηαη επζεία ε θαη ζεκείν Α εθηόο ηεο επζείαο. Να θαηαζθεπαζηεί ηζόπιεπξν ηξίγσλν 
ΑΒΓ όπνπ Β,Γ ζεκεία ηεο επζείαο ε. 
 
113) Γίλεηαη επζεία ε θαη ζεκείν Α εθηόο ηεο επζείαο. Να θαηαζθεπαζηεί ηζνζθειέο  ηξίγσλν 
ΑΒΓ όπνπ Β,Γ ζεκεία ηεο επζείαο ε θαη ΑΒ=ΑΓ. 
 
114) Γίλεηαη επζεία ε θαη ζεκείν Α εθηόοηεο επζείαο. Να θαηαζθεπαζηεί ηζνζθειέο  ηξίγσλν ΑΒΓ 
όπνπ Β,Γ ζεκεία ηεο επζείαο ε θαη ΑΒ=ΒΓ. 
 
115) Γίλεηαη επζεία ε θαη ζεκείν Α εθηόο ηεο επζείαο. Να θαηαζθεπαζηεί νξζνγώλην  ηξίγσλν 
ΑΒΓ όπνπ Β,Γ ζεκεία ηεο επζείαο ε θαη ε Β γσλία νξζή. 
 
116) Γίλεηαη επζεία ε θαη ζεκείν Α εθηόο ηεο επζείαο. Να θαηαζθεπαζηεί νξζνγώλην  ηξίγσλν 
ΑΒΓ όπνπ Β,Γ ζεκεία ηεο επζείαο ε θαη ε Α γσλία νξζή. 
 
117) Έλα νξζνγώλην έρεη πεξίκεηξν 20 cm. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη αθέξαηνη αξηζκνί. Πνην είλαη 
ην κεγαιύηεξν εκβαδόλ πνπ κπνξεί λα έρεη ην νξζνγώλην απηό; 
 
118) Ζ πεξίκεηξνο ελόο νξζνγσλίνπ είλαη 16 cm θαη ην εκβαδόλ ηνπ 15 cm2.Πόζν είλαη ην 
πιάηνο θαη πόζν ην κήθνο ηνπ; 
 
119) Κάπνηνο μεθηλά από ην ζεκείν Α θαη πξνρσξεί 5 ρηιηόκεηξα λόηηα, κεηά ζηξηβεί θαη 
πξνρσξεί 8 ρηιηόκεηξα αλαηνιηθά. Μεηά μαλαηξίβεη θαη πξνρσξεί 5 ρηιηόκεηξα βόξεηα θαη 
θηάλεη ζην ζεκείν Β. Πόζε είλαη ε απόζηαζε ηνπ Α από ην Β ; 
 
120) Έρνπκε έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν κε εκβαδό 900 m2. Αλ κεηώζνπκε ην κήθνο 

ηνπ θαηά ην  θαη απμήζνπκε ην πιάηνο ηνπ θαηά 20% ηόηε γίλεηαη ηεηξάγσλν κε ην ίδην 

εκβαδό.α) Να βξείηε ηελ πιεπξά ηνπ ηεηξαγώλνπ. 
β) Να βξείηε ηηο δηαζηάζεηο (κήθνο – πιάηνο) ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ. 
 
121) ε έλαλ θύθιν ζρεδηάδσ 3 δηακέηξνπο ηνπ, ηελ ΑΑ΄ ηελ ΒΒ΄ θαη ηελ ΓΓ΄ .Να απνδείμεηε όηη 
ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη Α΄Β΄Γ΄ είλαη ίζα. 
 
122) Γίλνληαη 2 ηεηξάγσλα ησλ νπνίσλ νη πεξίκεηξνη δηαθέξνπλ θαηά 40cm ελώ ηα εκβαδά 
ηνπο δηαθέξνπλ θαηά 500 cm2. Να βξεζνύλ νη πιεπξέο ηνπο θαη ηα εκβαδά ηνπο. 
 
123) Γίλεηαη έλα ηεηξάγσλν ην ΑΒΓΓ. πλδέσ ην Α κε ην κέζνλ Δ ηεο ΒΓ θαη κε ην κέζνλ Ε ηεο 

ΓΓ. Να βξείηε ηνπο ιόγνπο ησλ εκβαδώλ   θαη  

 
124) ην δηπιαλό ζρήκα νη επζείεο θαη ηα ηξίγσλα είλαη ηπραία. Να απνδείμεηε όηη ην άζξνηζκα 
ησλ γσληώλ Α+Β+Γ+Γ+Δ=180° 

 
125) Να βξείηε πόζα θνπηηά δηαζηάζεσλ ρσξάλε ζε έλα θνπηί δηαζηάζεσλ  
 
126)Πξόθεηηαη λα πεξηθξάμνπκε έλα γήπεδν πνδόζθαηξνπ πνπ έρεη κήθνο 100 m θαη πιάηνο 
55m. Ζ πεξίθξαμε απέρεη 6m από ηα ηέξκαηα θαη 5m από ηεο πιατλέο πιεπξέο. Πόζα κεηξά 
είλαη ε πεξίθξαμε; 
 



127) Έρνπκε έλα ηζνζθειέο ηξαπέδην κε ηξεηο πιεπξέο ίζεο( ηηο 2 κε παξάιιειεο πιεπξέο θαη 
ηελ κηθξή βάζε) θαη ε γσλία ηεο βάζεο είλαη 60°. Να ην δηαηξέζεηε ζε ηέζζεξα παλνκνηόηππα 
ηξαπέδηα. 

 
128) Σα δύν ηεηξάγσλα πνπ βξίζθνληαη δίπια είλαη ίζα κεηαμύ ηνπο. Γλσξίδνπκε όηη ην 
γξακκνζθηαζκέλν κέξνο ηνπ Α ηεηξαγώλνπ είλαη 4cm2. 
Α) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ Α  
Β) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ κέξνπο ηνπ ηεηξαγώλνπ Β.  
(Σα Κ, Λ, Μ, Ν είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ησλ ηεηξαγώλσλ) 

 
 
129) Σν παξαθάησ ζρήκα απνηειείηαη από έλα ηεηξάγσλν θαη έλα νξζνγώλην .Σν ηεηξάγσλν 
θαη ην νξζνγώλην έρνπλ ην ίδην εκβαδό, ελώ ε κηα πιεπξά ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη ίζε κε ην κηζό 
ηεο πιεπξάο ηνπ ηεηξαγώλνπ.Αλ ην εκβαδό ηνπ ζρήκαηνο είλαη 0,18 dm2, λα ππνινγίζεηε ηελ 
πεξίκεηξό ηνπ ζε cm. 
 
 
 
 
 
 
130) Έλαο θύθινο θαη έλα ηεηξάγσλν ηέκλνληαη. Να βξείηε πνηνο είλαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο 
ζεκείσλ πνπ κπνξνύλ λα ηέκλνληαη. ( Να θάλεηε ην ζρήκα )  
 
131) Ο Νίθνο έρεη έλα ηεηξάγσλν νηθόπεδν θαη ν Βαζίιεο έλα νξζνγώλην νηθόπεδν. Σα 2 
νηθόπεδα έρνπλ ίζεο πεξηκέηξνπο. Κάπνηα εκέξα ν Νίθνο πξόηεηλε ζηνλ Βαζίιε λα 
αληαιιάμνπλ ηα νηθόπεδα ηνπο. Σνλ ζπκθέξεη ηνλ Βαζίιε ε αληαιιαγή ε όρη θαη γηαηί; 
 

  132) Να βξείηε ηηο γσλίεο ηζνζθεινύο ηξίγσλνπ, αλ κηα γσλία ηνπ είλαη δηπιαζία από κηα άιιε          

 Γσλία ηνπ. 
 
133) Αλ ζε έλα θύθιν ε αθηίλα ηνπ απμεζεί θαηά 200%,πόζν ζα απμεζεί ην εκβαδόλ ηνπ; 
 
134) Έρνπκε έλα εκηθύθιην θέληξνπ Ο θαη δηακέηξνπ ΑΒ=2ξ. ην Ο θέξλσ κηα θάζεηε αθηίλα 
ηελ ΟΓ θαη από ην Γ θέξλσ ην εθαπηόκελν επζύγξακκν ηκήκα ΓΔ=ξ ζην εκηθύθιην έηζη ώζηε 
ην Γ λα είλαη ην κέζνλ ηνπ ΓΔ. Απνδείμηε όηη ην εκηθύθιην έρεη κεγαιύηεξν εκβαδόλ από ην 
ηεηξάπιεπξν ΑΒΔΓ.   
 
135) Πόζα ηξίγσλα ππάξρνπλ πνπ ηα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπο είλαη θπζηθνί αξηζκνί θαη ε 
πεξίκεηξνο ηνπο είλαη 10; 
 
136) Με 4 ίζα νξζνγώληα ηξίγσλα, ηη ηεηξάπιεπξα ζρεκαηίδσ;( ρεδηάζηε ηα) 
 

137) Πάξε πέληε ζεκεία ζε έλαλ θύθιν. Πόζα δηαθνξεηηθά ηξίγσλα κπνξνύλ λα 
ζρεκαηηζηνύλ, αλ θάζε θνξά ελώλνπκε ηξία από απηά ηα ζεκεία; 
 
138) Οη πιεπξέο ελόο ηξηγώλνπ είλαη 2 cm, 3 cm θαη 4 cm. Έλα ηξίγσλν όκνην κε απηό έρεη 
πεξίκεηξν 36cm. Πνία είλαη ηα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ;  
 



139) ην πην θάησ ζρήκα ηα ζεκεία Β,Δ,Γβξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία. Αλ ην άζξνηζκαησλ 
γσληώλ Α, Β ,Γ θαη Γ είλαη 88 κνίξεο λα βξείηε πόζσλ κνηξώλ είλαη ε γσλία ΑΔΓ. 

 
140) ην πην θάησ ζρήκα, ην ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην κε εκβαδό R θαη ην Δ είλαη ην κέζν ηεο ΓΓ. 

Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ ζθηαζκέλνπ κέξνπο ζπλαξηήζεη ηνπ R.  
 

141)Πόζα πεξηζζόηεξα είλαη ηα ηεηξάγσλα από ηα ηξίγσλα; 

 

142) Ζ επηθάλεηα θαη ν όγθνο ελόο θύβνπ εθθξάδνληαη κε ηνλ ίδην αξηζκό. Πνην είλαη ην κήθνο 
ηεο αθκήο ηνπ; 

 

143) Μηα άδεηα δεμακελή έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ κε βάζε ηεηξάγσλν 
πιεπξάο 80 cm θαη ύςνο 1m .Μία αληιία παξέρεη πεηξέιαην ζηε δεμακελή 24 ιίηξα ην ιεπηό. 
ε πόζα ιεπηά ε ζηάζκε ηνπ πεηξειαίνπ ζα αλέβεη ζηα 30cm ; 

144) Πνιινί πηζηεύνπλ, πσο γηα λα είλαη δύν ηξίγσλα ίζα, πξέπεη λα έρνπλ ηξία ζηνηρεία ηνπο 
έλα πξνο έλα ίζα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα λα είλαη πιεπξά. Τπάξρεη όκσο πεξίπησζε δύν 
ηξίγσλα λα έρνπλ πέληε ζηνηρεία ηνπο έλα πξνο έλα ίζα (γσλίεο θαη πιεπξέο) θαη λα κελ είλαη 
ίζα κεηαμύ ηνπο! Μπνξείηε λα βξείηε πσο;  

145) Έλα ηεηξάγσλν θαη έλα ηξίγσλν έρνπλ ίζεο πεξηκέηξνπο. Σν κήθνο ησλ ηξηώλ πιεπξώλ 
ηνπ ηξηγώλνπ είλαη 6,1 cm, 8,2 cm θαη 9,7 cm. Πόζν είλαη ην εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ ζε cm2; 
 
146) Να ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα ησλ εμσηεξηθώλ γσληώλ α) ελόο ηξηγώλνπ θαη β) ελόο 
ηεηξαπιεύξνπ. 
 
147) Μηα ηεηξάγσλε επηθάλεηα θαιύπηεηαη από 9 καύξα ηεηξάγσλα πιαθάθηα πιεπξάο α θαη 4 
άζπξα ηεηξάγσλα πιαθάθηα πιεπξάο 2α. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ν Υάξεο λα ζηέθεηαη κέζα 
ζε έλα άζπξν πιαθάθη; 
 
148) ε νξζνγώλην ηξίγσλν ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ 3 πιεπξώλ ηνπ είλαη 528. Να 
βξείηε ηελ ππνηείλνπζα απηνύ. 
 
149) Αλ κεηαμύ ησλ πιεπξώλ ελόο ηξηγώλνπ ΑΒΓ ηζρύεη ε ηζόηεηα  β·(β–α) – γ·(α+β) =  
α·(α– γ)+γ·(γ – β) – α·β , λα απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν είλαη νξζνγώλην θαη λα εμεγήζεηε πνηα 
είλαη ε νξζή ηνπ γσλία.  
 
150) Σν ηξέλν έρεη κήθνο 1 Km. θαη ηξέρεη κε ηαρύηεηα 60 Km ηελ ώξα. Μπαίλεη ζην δάζνο κε 
κήθνο 1 Km. Πόζν ρξόλν ζα ρξεηαζηεί ην ηξέλν γηα λα βγεη από ην δάζνο.  
 
151) ην ηαμίδη Αζήλα-Υαιθίδα, ηεο νπνίαο ε απόζηαζε είλαη 70Km, έηξερα κε ηαρύηεηα 
40Km/h ώξα, ελώ ζην γπξηζκό, Υαιθίδα – Αζήλα, έηξερα κε 25Km/h, ιόγσ θίλεζεο. Πόζε 
ήηαλ ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηόο κνπ;  
 



152) Έλα απηνθίλεην  ην Α θηλείηαη κε ηαρύηεηα 25 m/sec. Έλα δεύηεξν ην Β κε ηαρύηεηα 20 
Km/h θαη έλα ηξίην ην Γ κε ηαρύηεηα 1,5Km/ min. Πνην από ηα ηξία θηλείηαη γξεγνξόηεξα; 
 
153) Έλα πινίν μεθηλάεη από έλα λεζί Α κε πξννξηζκό έλα λεζί Β θαη θηλείηαη  κε ηαρύηεηα 25 
λαπηηθά κίιηα ηελ ώξα. Ο θαπεηάληνο ηνπ πινίνπ κεηξώληαο ηελ απόζηαζε ησλ λεζηώλ ζε έλαλ 
λαπηηθό ράξηε θιίκαθαο 1: 1000000 δηαπηζηώλεη όηη ε απόζηαζε ηνπο είλαη 4,8cm. Να 
ππνινγίζεηε ζε πόζν ρξόλν ην πινίν ζα θηάζεη ζην λεζί Β; (εκ.: 1 λαπηηθό κίιη = 1,852km.)  
 
154) Μείγκα 80 g, λεξνύ θαη γιπθεξίλεο πεξηέρεη 30% γιπθεξίλε. Αλπξνζζέζσ 40 g λεξνύ ζην 
κείγκα, πόζν ζα γίλεη  ην πνζνζηό ηεο γιπθεξίλεο ζην κείγκα; 
 

155) Ο Γηώξγνο έρεη έλα κπνπθάιη ηνπ ιίηξνπ πνπ πεξηέρεη   θξαζί θαη   λεξό. 

  Ζ Μαξία έρεη θαη απηή έλα κπνπθάιη ηνπ ιίηξνπ πνπ πεξηέρεη   θξαζί θαη   λεξό. 

Αλ ηα αλακείμνπκε ηη κέξνο ηνπ κίγκαηνο ζα είλαη θξαζί; 
 
156) ΄Eλαο δξνκέαο δηαλύεη ηα 100 κέηξα ζε 10 δεπηεξόιεπηα. Πόζε είλαη ε ηαρύηεηά ηνπ ζε 
ρηιηόκεηξα αλά ώξα; 
 
157) Ζ Μαξία είρε είδε πεξπαηήζεη ηνλ κηζό δξόκν από ην ζπίηη ζην ζρνιείν όηαλ 
ζπλεηδεηνπνίεζε πσο είρε θαζπζηεξήζεη. Έηξεμε ηνλ ππόινηπν δξόκν κέρξη ην ζρνιείν. 
Έηξεμε ηξεηο θνξέο πην γξήγνξα από όηη πεξπαηνύζε. Ο ρξόλνο πνπ ε Μαξία πεξπάηεζε ηνλ 
κηζό δξόκν ήηαλ 6 ιεπηά. Πόζα ιεπηά ρξεηάζηεθε ε Μαξία γηα λα πάεη από ην ζπίηη ζην 
ζρνιείν; 
 
158) Αλ ν πιεζπζκόο κηαο κηθξήο πόιεο κεηώλεηαη θαηά 20% θάζε 5 ρξόληα θαη ζήκεξα είλαη 
5000 θάηνηθνη πόζνο ζα είλαη κεηά από 20 ρξόληα; 
 
159) Ο κέζνο όξνο πέληε αξηζκώλ είλαη 18. Αλ απμήζσ ηνλ πξώην αξηζκό θαηά 1,ην δεύηεξν 
θαηά 2, ηνλ ηξίην θαηά 3, ηνλ ηέηαξην θαηά 4 θαη ηνλ πέκπην θαηά5, πνηνο ζα είλαη ν κέζνο 
όξνο ησλ πέληε λέσλ αξηζκώλ; 
 
160) ηελ Α΄ ηάμε γπκλαζίνπ ελόο ζρνιείνπ θνηηνύλ 80 παηδηά. Από απηά ην 25% είλαη αγόξηα . 
Αλ ην 10% ησλ αγνξηώλ θαη ην 20% ησλ θνξηηζηώλ αξίζηεπζαλ ζηα καζεκαηηθά, ηη πνζνζηό 
ηνπ ζπλόινπ ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο αξίζηεπζε; 
 
161) Ζ εηαηξεία ζπληήξεζεο κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ Α ρξεώλεη 25€ αξρηθή εγθαηάζηαζε 
θαη 6,50€ κεληαίν ηέινο. Ζ εηαηξεία Β δελ ρξεώλεη αξρηθή εγθαηάζηαζε θαη έρεη κεληαίν ηέινο 
8€. Να θαηαζθεπάζεηε κηα αλίζσζε, γηα λα βξείηε γηα πόζν θαηξό ζα πξέπεη κηα εηαηξεία λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηαηξεία Α κέρξη λα γίλεη ε πην θηελή; 
 
162) Έθαγαλ καδί 47 άλδξεο θαη γπλαίθεο. Κάζε άλδξαο πιήξσζε 12€ θαη θάζε γπλαίθα 9€. Αλ 
νη άλδξεο πιήξσζαλ 78€ πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο, πόζνη ήηαλ νη άλδξεο θαη πόζεο νη 
γπλαίθεο. 
 
163) Ζ Μαξία είρε ζηνλ θνπκπάξα ηεο ζπλνιηθά 50 ραξηνλνκίζκαηα ησλ 20 θαη ησλ 10 €. 
ήκεξα ηνλ άλνημε, κέηξεζε ηα ρξήκαηα θαη είδε όηη ήηαλ 700 €. Πνζά ήηαλ ηα δεθάξηθα θαη 
πνζά ηα εηθνζάξηθα. 
 
164) Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο ρξόλνο νκηιίαο, αλ ν ινγαξηαζκόο ηνπ ηειεθώλνπ δελ πξέπεη λα 
μεπεξλά ηα Ο θάζε ζπλδξνκεηήο ρξεώλεηαη κε πάγην θαη 25 ζεληο αλά ιεπηό νκηιίαο;.  
 
165) Πνηνο θπζηθόο αξηζκόο βξίζθεηαη αλάκεζα ζην ηεηξάγσλν ελόο αξηζκνύ θαη ζηνλ 
θύβν ελόο άιινπ αξηζκνύ θαη απνηεινύλ 3 δηαδνρηθνύο θπζηθνύο. 

166) ε πνηνλ αξηζκό είλαη πην θνληά ην θιάζκα   ζην   ε ζην  ; 

 
167) Μηα ηζάληα πεξηέρεη 100 κπάιεο, αξηζκεκέλεο από ην 1 κέρξη ην 100. Μηα κπάια 
επηιέγεηαη ηπραία.  
(α) Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ν αξηζκόο ηεο κπάιαο λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 3;  
(β) Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ε κπάια λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 9;  
(γ) Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ε κπάια λα κελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 3;  



 
168) Γηα ηελ αγνξά θάξηαο ιεσθνξείνπ δίλνληαη δύν επηινγέο: Γηα ηελ επηινγή Α 
κπνξνύκε λα αγνξάζνπκε κεληαία θάξηα αμίαο 30€ θαη ρξέσζε 1 επξώ ηελ εκέξα, ελώ γηα 
ηελ επηινγή Β ε ρξέσζε είλαη 2,50€ ηελ εκέξα. ε πνηεο πεξηπηώζεηο ζπκθέξεη ε επηινγή 
Α θαη ζε πνηεο ε Β; 
  
169) Υξεζηκνπνηώληαο 2 θνξέο ηνλ αξηζκό 7 θαη 2 θνξέο ηνλ αξηζκό 3 θαη δηάθνξα 
καζεκαηηθά ζύκβνια, λα βξείηε απνηέιεζκα 24.  
 
170) ε πνηα δύλακε πξέπεη λα πςώζσ ην 33 γηα λα γίλεη ίζν κε ην 99; 
 
171) Κάπνηνο όηαλ ηνλ ξώηεζαλ πόζα βηβιία έρεη απάληεζε<< Σα βηβιία πνπ έρσ είλαη 
πνιιαπιάζηα ηνπ 9, ηνπ 12 θαη ηνπ 14 θαη είλαη πεξηζζόηεξα από 480 θαη ιηγόηεξα από 
580>>.Πόζα βηβιία έρεη; 
 
172)  Ο κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 25 καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ελόο ηκήκαηνο ζε 
έλα δηαγώληζκα ζηα Μαζεκαηηθά είλαη 16. Αλ ν βαζκόο πνπ πήξε θάζε καζήηξηα απμεζεί 
θαηά δύν κνλάδεο ηόηε ν κέζνο όξνο όισλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ηκήκαηνο 
γίλεηαη 17,2 λα βξείηε πόζνη είλαη νη καζεηέο θαη πόζεο νη καζήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο . 
 
173) Ζ κέζε ηηκή 5 αξηζκώλ είλαη 20. Αλ νη 2 από απηνύο έρνπλ κέζε ηηκή 17, πνηα είλαη ε 
κέζε ηηκή ησλ ππνινίπσλ 3 αξηζκώλ; 
 
174) Αλ ην ρ είλαη ην 250% ηνπ ς, ηόηε ηη πνζνζηό είλαη ην 2ς γηα ην ρ; 
 
175) Έλαο ηελίζηαο έρεη δώζεη κέρξη ζήκεξα 235 παηρλίδηα θαη έρεη θεξδίζεη ηα 143. Όηαλ 
ηέιεησζε ηελ θαξηέξα ηνπ είρε δώζεη ζπλνιηθά 400 παηρλίδηα θαη είρε πνζνζηό ληθώλ 60%. 
Πόζα παηρλίδηα έπαημε αθόκα κέρξη πνπ ηέιεησζε ηελ θαξηέξα ηνπ θαη ζε πόζα από απηά , 
βγήθε ληθεηήο; 

176) ηελ ηζόηεηα 2+2 =2 . 2 παξαηεξνύκε όηη ην άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ 2 θαη 2 είλαη ίζν 

κε ην γηλόκελν ηνπο. Να βξείηε θαη άιιν  δεπγάξη αξηζκώλ πνπ  ζπκβαίλεη ην ίδην.( ν έλαο 
είλαη αθέξαηνο θαη ν άιινο θιάζκα) 

177) Πόζα πνιιαπιάζηα ηνπ αξηζκνύ 9 ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ αξηζκώλ 12400 θαη 12550;  

178) Ζ νύια ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ ρξεηάδεηαη 15 ιεπηά γηα λα δηαβάζεη από ηελ 46ε 
έσο ηελ 55ε  ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ηεο. Πόζε ώξα ζα ρξεηαζηεί γηα λα δηαβάζεη από ηελ  73ε 
έσο ηελ 98ε ζειίδα αλ δηαβάδεη κε ηνλ ίδην ξπζκό;  

179) Ο Κσλζηαληίλνο έιπζε νξζά 24 από ηα 25 πξνβιήκαηα ζε έλα δηαγώληζκα. ε έλα 
άιιν δηαγώληζκα έιπζε νξζά δηπιάζηα ζε αξηζκό πξνβιήκαηα αιιά ν βαζκόο πνπ πήξε 
ήηαλ ν κηζόο από ηελ πξώηε θνξά. Πόζα πξνβιήκαηα είρε ζην δεύηεξν δηαγώληζκα;   

180) Οη αξηζκνί 4, α, β, 25 έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά αύμνπζα ζεηξά. Κάζε 2 όκσο 
δηαδνρηθνί έρνπλ ηελ ίδηα δηαθνξά. Να βξείηε ηηο ηηκέο ηνπ α θαη ηνπ β; 

181) Ζ βξύζε Α γεκίδεη ζε κία ώξα ηα 2/5 κηαο δεμακελήο. Μηα άιιε βξύζε γεκίδεη ζε κία 
ώξα ην 1/3 ηεο ίδηαο δεμακελήο. Ζ δεμακελή είλαη άδεηα θαη ε βξύζε Β παξέρεη ζηε 
δεμακελή λεξό επί κία ώξα. Πόζνο ρξόλνο ζα ρξεηαζηεί ώζηε ε βξύζε Α λα γεκίζεη ην 
ππόινηπν ηεο δεμακελήο; 
 
182) Πόζεο θνξέο ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ςεθίν 8 γηα λα γξάςνπκε όινπο 
ηνπο αξηζκνύο από ην 1 έσο ην 99. 
 

183) Έλα αγόξη έθαγε ζπλνιηθά 50 κπηζθόηα. Κάζε κέξα έηξσγε 5 πεξηζζόηεξα από ηελ 
πξνεγνύκελε. Πόζα έθαγε ηελ ηειεπηαία κέξα; 
 
184) Μέζα ζε έλα θνπηί ππάξρνπλ 6 θνπηηά πνπ ην θάζε έλα πεξηέρεη άιια 3 θνπηηά. Πόζα 
είλαη ηα θνπηηά ζπλνιηθά; 
 

185)  Ο Γξεγόξεο κπνξεί λα θάεη ηξεηο πίηεο ζε δύν ιεπηά. Ο Κώζηαο κπνξεί λα θάεη δύν 
πίηεο ζε ηξία ιεπηά. Δάλ ηξώλε κε απηόλ ηνλ ξπζκό, πόζεο πίηεο κπνξνύλ λα θάλε καδί ζε 
κία ώξα; 



 
186) 20 καζεηέο ζέινπλ λα αγνξάζνπλ έλα δώξν ζε θάπνην θαζεγεηή ηνπο θαη ζπκθσλνύλ λα 
βάιινπλ όινη ηα ίδηα ρξήκαηα. Όκσο 4 άηνκα δελ κπόξεζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αγνξά 
απηνύ ηνπ δώξνπ θαη έηζη νη ππόινηπνη επηβαξύλζεθαλ κε 1 € ν θαζέλαο. Πόζν ζηνίρηδε ην 
δώξν; 
 
187) Να βξείηε κε πόζνπο θαη πνηνύο ηξόπνπο κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηνλ αξηζκό 160 ζαλ 
άζξνηζκα δηαδνρηθώλ θπζηθώλ αξηζκώλ. 
 
188) Όηαλ νη αξηζκνί 50,49,48,…,3,2,1 πνιιαπιαζηαζηνύλ όινη καδί, πόζα κεδεληθά έρνπλ 
ζην ηέινο; 
 
189) Οη αξηζκνί 72,8,24,10,5,45,36,15 λα γξαθηνύλ ζε δεπγάξηα έηζη ώζηε ην γηλόκελν θάζε 
δεπγαξηνύ λα είλαη ην ίδην. 
 
190) Έλαο αθέξαηνο αξηζκόο α δηαηξνύκελνο κε ην 6 δίλεη ππόινηπν 5, ελώ δηαηξνύκελνο κε ην 
7 δίλεη ππόινηπν 4. Πόζν είλαη ην ππόινηπν ηεο δηαίξεζεο ηνπ α κε ην 42; 
 
191) Aλ ηζρύεη ε ηζόηεηα ( α+β)3= α3+β3 θαη ηα α,β είλαη δηάθνξα ηνπ 0, πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ 
αξηζκώλ α,β; 
 
192) ε έλα πάξηη 15 άηνκα έθαγαλ κεινκαθάξνλα θαη 12 άηνκα έθαγαλ θνπξακπηέδεο. Γέθα 
από απηά ηα άηνκα έθαγαλ θαη από ηα δύν. Σξία άηνκα δελ έθαγαληίπνηα. Πνηνο ήηαλ ν 
αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ ήηαλ ζην πάξηη; 

 
193)  Με βάζε ηνλ πνιενδνκηθό δείθηε κηαο πόιεο, ην κέγηζην ύςνο ησλ νηθνδνκώλ είλαη 28 
m, ελώ ην ειάρηζην ύςνο θάζε νξόθνπ είλαη 2,85 m. Αλ ν πξώηνο όξνθνο είλαη ππεξπςσκέλνο 
θαηά 1,5 m από ην έδαθνο, λα βξείηε πόζνη ην πνιύ όξνθνη κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ζηελ 
πεξηνρή απηή.  
 
194) Αλ ην ραπμεζεί θαηά 25%, ηόηε ην ρ2  θαηά πόζν απμάλεηαη; 
 
195) Σν ζπίηη ηνπ Νηθόια έρεη 6 παξάζπξα. Έλαο θιέθηεο κπήθε από έλα παξάζπξν θαη βγήθε 
από έλα άιιν. Με πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κπνξεί ν θιέθηεο λα κπεη θαη λα βγεη από 
ην ζπίηη ηνπ Νηθόια.  
 
196) Έλα απηνθίλεην έρεη 5 ζέζεηο, 2 κπξνζηά θαη 3 πίζσ. Με πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 
κπνξνύλ λα θαζίζνπλ ηα κέιε κηαο 5-κεινπο νηθνγέλεηαο αλ νη γνλείο θαζίζνπλ κπξνζηά θαη 
μέξνπλ λα νδεγνύλ θαη νη δπν; 
 
197) Θέισ λα αγνξάζσ έλα παληειόλη, κηα κπινύδα θαη κηα δώλε. Βξήθα 2 παληειόληα πνπ 
κνπ άξεζαλ , έλα ηδηλ πνπ θόζηηδε 45 € θαη έλα πθαζκάηηλν πνπ θόζηηδε 60 € .Δπίζεοβξήθα 2 
κπινύδεο κηα κνλόρξσκε πνπ θόζηηδε 40 €θαη κηα πνιύρξσκε πνπ θόζηηδε 50 €θαη 2 δώλεο 
κηα δεξκάηηλε πνπ θόζηηδε 30 €θαη κηα πθαζκάηηλε πνπ θόζηηδε 15 €. α)Πόζνποζπλδπαζκνύο 
πνπ λα πεξηέρνπλ από έλα είδνοκπνξώ λα θάλσ β) αλ έρσ 120 €,πόζνπο από απηνύο ηνπο 
ζπλδπαζκνύοκπνξώ λα αγνξάζσ θαη γ) ππάξρνπλζπλδπαζκνί πνπ κπνξώ λα μνδέςσ όια ηα 
ρξήκαηα κνπ; 
 
198) Θέισ λα αγνξάζσ έλα παληειόλη, κηα κπινύδα θαη κηα δώλε. Σα παληειόληα θνζηίδνπλ 
από 30 € έσο 60 €, νη κπινύδεο από 20 € έσο 40 € θαη νη δώλεο από 15 €έσο 35 €. Πνζά 
ρξήκαηα πξέπεη λα έρσ καδί κνπ γηα λα αγνξάζσ από έλα θνκκάηη ζε θάζε είδνο; 
 
199) Έλα πνδνζθαηξηθό πξσηάζιεκα έρεη 12 νκάδεο. Πόζνη αγώλεο ζα γίλνπλ ζε απηό ην 
πξσηάζιεκα, ( Κάζε νκάδα αληηκεησπίδεη όιεο ηηο άιιεο ζε 2 αγώλεο, έλαλ ζην γήπεδν ηεο θαη 
έλαλ εθηόο έδξαο). 
 
200) Γύν πνδνζθαηξηθέο νκάδεο Α θαη Β ζε έλα αγώλα ήξζαλ ηζόπαιεο 2 – 2.Έλαο δπλαηόο 
ηξόπνο, δειαδή ε ζεηξά, πνπ κπνξεί λα ζεκεηώζεθαλ ηα ηέξκαηα από ηηο δύν νκάδεο είλαη 
ΑΒΒΑ. Να γξάςεηε ηνπο ππόινηπνπο δπλαηνύο ηξόπνπο πνπ κπνξεί λα ζεκεηώζεθαλ ηα 
ηέξκαηα. 

 

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΚΑΗ ΚΑΛΔ ΓΗΑΚΟΠΔ  


