
100 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΙΖ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ  

(ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΛΛΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΓΡΙΦΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ) 

1. Αν Α = 
1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8
       και Β = 

3 4 5 6 7 8 9
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      , να βρεθεί το άθροισμα τους Α + Β 

και  η διαφορά τους Α – Β , χωρίς να κάνετε ομώνυμα τα κλάσματα . 

2. Nα υπολογισθεί το άθροισμα 10
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  =     Για την γ γυμνασίου χωρίς να 

υπολογίσουν τις δυνάμεις. 

3. Τι ποσοστό % των 4m 80cm είναι τα 2m 70cm ; 

 

4. Τα τρόφιμα που έχει ένα πλοίο με 12μελές πλήρωμα επαρκούν για 20 ημέρες. Όμως μετά από 5 

ημέρες έφυγαν από το πλοίο 2 άτομα. Για πόσες ημέρες θα φτάσουν τώρα τα τρόφιμα; 

5. Σε μια Βαλκανική συνάντηση Νέων συμμετείχαν 199 παιδιά από 9 διαφορετικές χώρες. Να 

δικαιολογήσετε το γεγονός ότι τουλάχιστον μία χώρα είχε στην αποστολή της 12 τουλάχιστον παιδιά 

του ίδιου φύλλου.  

6. Πόσα πολλαπλάσια του αριθμού 9 υπάρχουν μεταξύ των αριθμών 22300 και 22550; 

 

7 Το άθροισμα έξι διαδοχικών ακεραίων είναι 2013. Ποιος είναι ο μικρότερος ακέραιος από αυτούς; 

8. Έχουμε 5 κύβους ακμής 3 cm. Να εξετάσετε αν αυτοί χωρούν σε ένα κουτί σχήματος ορθογωνίου 

παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις 9 cm , 5cm , 3 cm.  

9. Όλες οι πλευρές ενός ξύλινου κύβου με ακμή 5cm  βάφονται.   Στην συνέχεια ο κύβος  κόβεται σε 

125  ίσους κύβους ακμής 1cm.  Πόσοι από τους κύβους με ακμή 1cm  δεν έχουν καθόλου μπογιά 

10. Το άθροισμα των ψηφίων ενός διψήφιου αριθμού είναι 11. Να υπολογίσετε το άθροισμα του 

διψήφιου αυτού και του διψήφιου που προέκυψε από την αλλαγή της θέσης των ψηφίων του.  

11. Ο Νικήτας έχει υπολογίσει ότι το 2016 θα έχει διπλάσια ηλικία από αυτή που έχει το 2003. Να 

υπολογίσετε το έτος της γέννησής του.  

12. Πόσες φορές θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το ψηφίο 7 για να γράψουμε όλους τους 

αριθμούς από το 0 μέχρι και το 99; 

 

13. Με τα ψηφία 2, 3, 5, 6και7 σχηματίζουμε διψήφιους αριθμούς, με διαφορετικά ψηφία. Πόσοι 

από αυτούς είναι πολλαπλάσια του 3; 

14. Αν από τον αριθμό 63 αφαιρέσουμε το 7 και στο αποτέλεσμα προσθέσουμε το 7 και στη 

συνέχεια διαιρέσουμε με το 7 και τέλος πολλαπλασιάσουμε με το 7 ποιόν αριθμό θα βρούμε ;  



15. Ο γυμναστής ενός σχολείου  βάζει τους μαθητές σε τριάδες μετά σε τετράδες και τέλος σε 

εξάδες .Σε κάθε περίπτωση του περισσεύουν 2 μαθητές . Αν οι μαθητές του σχολείου είναι περίπου 

100 , να βρεθεί πόσοι ακριβώς είναι οι μαθητές .  

16. Το ρολόι ενός Δημαρχείου χτυπά τις ολόκληρες ώρες ως εξής: 1 χτύπο στη μια η ώρα, 2 χτύπους 

στις δυο, 3 χτύπους στις 3….και 12 χτύπους στις δώδεκα. Όλες τις μισές ώρες χτυπά με ένα χτύπο 

μονό. Πόσα χτυπήματα θα κάνει σε  σε ένα 24ωρο; 

17. Ένα βαρέλι άδειο κατά 40% περιέχει 40 λίτρα περισσότερο από ότι θα περιείχε αν ήταν γεμάτο 

κατά 40% . Να βρεθεί πόσα λίτρα χωράει το βαρέλι ;  

18. Ο Θαλής θέλει να αγοράσει ζαχαρωτά και περιοδικά για ένα ταξίδι. Αποφάσισε να αγοράσει 

τριπλάσια αριθμό ζαχαρωτών από τα περιοδικά. Κάθε ζαχαρωτό κοστίζει €0,70 και κάθε περιοδικό 

€2,50. Ο Λεωνίδας δικαιούται έκπτωση 6% και στα δύο προϊόντα. Πόσα περιοδικά και ζαχαρωτά 

μπορεί να αγοράσει, αν έχει στη διάθεσή του €20; 

19. Ποιος είναι ο αριθμός του οποίου το 40% είναι ο αριθμός 200 ;  

20. Ρωτήσαμε τον Μαθηματικό μας για την ηλικία του και η απάντηση του ήταν η εξής: «Φέτος 

είμαι χ ετών γιατί γεννήθηκα το έτος 1900 + χ ».Ποια είναι η ηλικία του ;  

21. Ο Γιώργος ανάβει ένα κερί κάθε 10 λεπτά . Κάθε κερί μένει αναμμένο 40 λεπτά και αμέσως μετά 

σβήνει μόνο του. Πόσα κεριά θα είναι αναμμένα 55 λεπτά από την στιγμή που θα ανάψει το πρώτο 

κερί; 

22. Σήμερα ο Ηρακλής και η μητέρα του έχουν τα γενέθλια τους. Το γινόμενο των ηλικιών τους 

είναι 705. Πόσο είναι το άθροισμα των ηλικιών τους; 

24. Ποια είναι η μικρότερη και ποια η μεγαλύτερη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει το άθροισμα 

των ψηφίων του αριθμού που προκύπτει από το άθροισμα των ψηφίων ενός τετραψήφιου αριθμού; 

24. Πόσα διαφορετικά ισοσκελή τρίγωνα με περίμετρο 17 μπορούμε να 

σχηματίσουμε των οποίων τα μήκη των πλευρών τους είναι ακέραιοι αριθμοί; 

25. Από ένα σημείο Ο υπάρχουν 3 ημιευθείες ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ στο ίδιο επίπεδο. Αν οι τρεις γωνίες 

ΑΟΒ ,ΒΟΓ και ΓΟΑ είναι ίσες, να βρείτε πόσες μοίρες είναι η κάθε μία γωνία. Αν προεκτείνουμε 

την ΑΟ, η προέκταση της ΟΔ χωρίζει την γωνία ΒΟΓ σε δύο γωνίες. Να αποδείξετε ότι η ΟΔ 

διχοτομεί την ΒΟΓ.  

26. Από τα 500 μέλη ενός συλλόγου το 40% ήταν  γυναίκες και από αυτές  το 1/5 έκαναν σκι. Αν 

οι άνδρες που έκαναν σκι ήταν διπλάσιοι από   τις αντίστοιχες γυναίκες, πόσοι άνδρες έκαναν σκι; 

27. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Β= 60° και Γ= 30°. Αν ΑΗ είναι το ύψος και ΑΜ η 

διάμεσος του , να εξετάσετε αν η ΑΗ και η ΑΜ τριχοτομούν την γωνία Α.  

28. Να υπολογίσετε το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός τριγώνου.  

29. Να υπολογίσετε το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός τετραπλεύρου.  



30. Δίνεται ρόμβος ΑΒΓΔ πλευράς 5 cm και Α = 60° .Να υπολογίσετε το μήκος της μικρότερης 

διαγωνίου του ΒΔ.  

31. Αν η περίμετρος ορθογωνίου τριγώνου είναι 40 cm , η υποτείνουσά του 17 cm και η μία κάθετη 

πλευρά του κατά 7 cm μεγαλύτερη από την άλλη , τότε να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου.  

32. Πρόκειται να περιφράξουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που έχει μήκος 100m και πλάτος 55m. Η 

περίφραξη απέχει 6m από τα τέρματα και 5m από τις δύο πλαϊνές πλευρές. Πόσα μέτρα είναι η 

περίφραξη; 

 

33. Δυο αδέλφια ανέλαβαν να πουλήσουν 500 λαχεία. Την πρώτη μέρα πώλησαν 50, τη δεύτερη 62, 

την τρίτη 74 κ.ο.κ. Σε πόσες μέρες πώλησαν τα λαχεία; 

34. Να λυθεί η εξίσωση√       =χ
2
 - 5 

35. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) φέρνουμε την ΒΔ έτσι ώστε ΒΔ = ΒΓ. Αν η γωνία ΑΒΔ= 

30° να βρεθεί η γωνία Α του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ. 

 

36. Υπάρχουν δυο αδέλφια ο Κώστας και ο Γιάννης. Η ηλικία του Κώστα είναι μεταξύ 30 και 40 

χρονών, και η ηλικία του Γιάννη, είναι μεταξύ 40 και 50 χρονών. Το γινόμενο των ηλικιών τους 

είναι τέλειος κύβος. Να βρείτε το άθροισμα των ηλικιών τους. 

37. Μια γέφυρα ενώνει τις δυο πλευρές δεξιά και αριστερά ενός ποταμού. Το ποτάμι έχει πλάτος 120 

μέτρα . Το ένα τέταρτο της γέφυρας είναι πάνω από την γη στα αριστερά του ποταμού και το άλλο 

ένα τέταρτο της γέφυρας είναι πάνω από την γη στα δεξιά του ποταμού. Πόσο είναι το μήκος της 

γέφυρας; 

38. Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί που διαιρούν τον αριθμό τον 2
8
;
 

39. Αν σε ένα δοχείο που είναι γεμάτο κατά το 1/3 με πετρέλαιο , προσθέσουμε άλλα 5 λίτρα 

πετρέλαιο τότε το δοχείο θα είναι μισογεμάτο. Να βρεθεί πόσα λίτρα πετρέλαιο χωράει το δοχείο;  

40. Ο Μιχάλης χρειάζεται τέσσερα λίτρα μπογιά για να βάψει μια τετράγωνη 

επιφάνεια. Για να βάψει μια άλλη τετράγωνη επιφάνεια με τριπλάσια πλευρά από την 

προηγουμένη, πόσα λίτρα μπογιάς θα χρειαστεί; 

41. Ένας αθλητής καταναλώνει σ' ένα χρόνο 456,250 lt γάλα. Κάθε 73 ημέρες καταναλώνει 365 

ποτήρια. Να βρείτε πόσα ml γάλα περιέχει το κάθε ποτήρι;  



42. Σε μια έρευνα που έγινε στην χώρα μας για τη διατροφή των παιδιών βρέθηκε ότι τα 40% αυτών 

είναι παχύσαρκα. Απ' αυτά το 27% είχε υψηλή χοληστερίνη και ζάχαρο. Να βρεθεί το ποσοστό των 

παιδιών που έχουν χοληστερίνη και ζάχαρο στην χώρα μας.  

45. Σκέφτομαι έναν αριθμό. Αν αφαιρέσουμε το 
 

 
 από το 

 

   
 του αριθμού βρίσκουμε το 

 

   
 του 

αριθμού. Να βρείτε τον αριθμό. 

46. Σε μια τάξη 40 μαθητών, 13 έχουν τη δική τους τηλεόραση και 18 έχουν το δικό τους 

υπολογιστή. Αν 16 δεν έχουν ούτε τηλεόραση ούτε υπολογιστή, πόσοι μαθητές έχουν και τηλεόραση 

και υπολογιστή; 

47. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) με Γ= 40°. Προεκτείνουμε την πλευρά ΒΑ προς το 

μέρος του Α και παίρνουμε τμήμα ΑΔ = ΑΒ. Στη συνέχεια φέρουμε την ΓΔ. Να βρεθούν οι γωνίες 

των τριγώνων ΑΒΓ, ΑΓΔ, ΓΒΑ και το είδος τριγώνου ΓΒΔ. 

 

48. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με την γωνίαΓ= 40° . Αν η διχοτόμος ΑΔ της γωνίας ΒΑΓ σχηματίζει με 

την πλευρά ΒΓ γωνία ΑΔΒ = 70° , τότε να βρεθούν οι γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ και το είδος του 

τριγώνου ΑΒΔ.  

49. Πόσοι τριψήφιοι αριθμοί υπάρχουν που το μεσαίο ψηφίο τους είναι ο μέσος  όρος των δυο 

ακριανών; 

50. Να υπολογίσετε το κλάσμα
             

               
 = 

51. Αν για τις πλευρές ενός τριγώνου ισχύει η ισότητα β.(β+γ)= α
2
 +(β+γ).γ το να δείξετε ότι το 

τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Ποια είναι η ορθή γωνία; 

52.  Στο παρακάτω σχήμα αν είναι Αχ||Γψ , τότε να δείξετε ότι ω + φ + σ = 360° . 

           



53. Να υπολογίσετε το πλάτος του ορθογωνίου στο σχήμα Β, αν τα σχήματα Α και Β είναι 

ισεμβαδικά.  

 

54. Δίνεται το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και το ισοσκελές τρίγωνο ΓΕΖ (ΕΓ = ΕΖ ). Αν η 


  = 40°, 

να βρεθούν τα μέτρα των γωνιών χ, ψ, ω. 

                                                                                         

55. Πόση είναι  η διαφορά του 
    

 
  από το 

 

 
 +10  

 

 56. Αν  
 

 
 =
 

  
 = 
  

  
 τοτε να υπολογισετε το α+β. 

 

57. Να βρεθεί το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού 10
11

 – 1 

 

58. Ένα τετράγωνο πλευράς 12 cm έχει διπλάσια περίμετρο από ένα ισόπλευρο τρίγωνο . Να βρεθεί το 

μήκος της πλευράς του ισοπλεύρου τριγώνου . 

59. Οι αριθμοί√     ,√     και √   μπορεί να είναι πλευρές ορθογωνίου τριγώνου; 

60. . Πόσοι είναι όλοι οι τριψήφιοι φυσικοί αριθμοί που έχουν άθροισμα ψηφίων 25;  

61. Σε έναν αγώνα μπάσκετ ένας παίκτης είχε 24 εύστοχες βολές και έβαλε 61 πόντους από 
δίποντα και τρίποντα. Πόσα ήταν τα δίποντα και πόσα τα τρίποντα;  

62. Να υπολογίσετε τις γωνίες του παρακάτω σχήματος. 

                            
63.

 
Να γράψετε το ποσοστό που εκφράζει το χρωματισμένο μέρος του σχήματος. 



                                               

64. Αν για τους αριθμούς α, β ισχύει ότι 
3

2





 , τότε να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης :    

A = 

2








 







 








 

65. Ποιον αριθμό πρέπει να προσθέσουμε στον αντίστροφο του 
5

3
 για να βρούμε το κλάσμα 

6

7
; 

66. Δίνονται οι αριθμοί 5, 10, 20. Να βρεθεί η αριθμητική τιμή της παράστασης: A = 
. .

2

 
 + 

50

. . 
. 

67. Ποιοι από τους αριθμούς 2
2
, 3

3
, 4

4
, 5

5
, 6

6
, 7

7
, 8

8
 είναι τέλεια τετράγωνα;  

68. Αν για τους αριθμούς α, β ισχύει η ισότητα 
3 2 3

5 2

 

 





.  

1) να δείξετε ότι οι αριθμοί α, β είναι ανάλογοι των αριθμών 7, 9 αντίστοιχα 

2) αν α + β = 48 να υπολογίσετε τους αριθμούς α, β. 

69. Τέσσερις διαδοχικές γωνίες έχουν άθροισμα 360
0
 . Αν η πρώτη γωνία είναι 60

0
 , η δεύτερη γωνία 

είναι τριπλάσια από την τρίτη και η τέταρτη γωνία είναι ίση με 80
0
 , να υπολογίσετε την δεύτερη και 

την τρίτη γωνία . 

70. Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο των αριθμών α)10
2015

+3  β) 7
2014

  γ)3
2015 

71. Αν τα 4/5 των μήλων ενός καλαθιού είναι κόκκινα ποιος θα είναι ο λόγος του αριθμού των 

κόκκινων μήλων προς τον αριθμό των μήλων που δεν είναι κόκκινα; 

72. Ο Κωνσταντίνος στο μάθημα των Μαθηματικών θα κάνει 4 διαγωνίσματα των 100 μονάδων το 

καθένα . Έθεσε ως στόχο του να γράψει στα διαγωνίσματα τουλάχιστον 95 μέσο όρο. Στα δύο 

πρώτα έγραψε 97 και 91. Όταν είδε το βαθμό του 3ου διαγωνίσματος κατάλαβε ότι μπορούσε ακόμα 

να φτάσει το στόχο του. Ποιος θα μπορούσε να ήταν ο πιο χαμηλός βαθμός του 3ου διαγωνίσματος.  

  

73. Ο αριθμός Χ  είναι το γινόμενο 132.Ν, όπου Ν θετικός ακέραιος αριθμός. Να βρείτε την 

ελάχιστη τιμή του Ν ώστε ο Χ να είναι τέλειο τετράγωνο.  

 

74. Οι αριθμοί 2011 και 753 διαιρούμενοι με το θετικό ακέραιο αριθμό x δίνουν και οι δύο υπόλοιπο 

13. Ποιες είναι οι δυνατές τιμές του x . 



 

75. Υπάρχουν 3 κιβώτια με μπάλες. Κάθε κιβώτιο έχει διαφορετικό αριθμό μπαλών. Από το πρώτο 

κιβώτιο αφαιρούμε το 10% , το 20% από το δεύτερο και το 40% από το τρίτο κιβώτιο και παραμένει 

ίσος αριθμός μπαλών και στα τρία κιβώτια. Να βρείτε τον ελάχιστο αριθμό μπαλών που μπορεί να 

είχε στην αρχή το κάθε κιβώτιο. 

 

76. Αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο τα μήκη δύο πλευρών του είναι 16 και 20, ποιο  είναι το μήκος της 

τρίτης πλευράς; ( 2 περιπτώσεις) 

 

77. Πόσα διαφορετικά τρίγωνα υπάρχουν στο πιο κάτω σχήμα;  

 
 

78. Οι αριθμοί x και y είναι ακέραιοι με x+y<11 και x>6. Ποια είναι η μικρότερη δυνατή τιμή της 

διαφοράς x−y ; 

 

79. Δίνεται η ακολουθία των αριθμών 2, 3, 6, 15, 42, … Ποιος είναι ο επόμενος όρος της 

ακολουθίας; 

 

80. Ο Γιάννης σκέφτηκε δύο αριθμούς με άθροισμα 20. Το πενταπλάσιο του ενός αριθμού είναι 

κατά 10 μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του άλλου. Ποιο είναι το γινόμενο των δύο αριθμών; 

 

81. Εάν ο λόγος του α προς το β είναι 2:5 και ο λόγος του β προς το γ είναι 5:8, τότε ποιος είναι ο 

λόγος του α προς το γ; 

 

82. Στο διπλανό σχήμα έχουμε στοιβαγμένους κυλινδρικούς σωλήνες. Η διάμετρος κάθε σωλήνα 

είναι 5 cm. Πόσο είναι το ύψος h όταν στοιβάξουμε τους σωλήνες σε 5 επίπεδα; 

 
83. Ο Γιάννης μπορεί να φάει τρία γλυκά σε δύο λεπτά. Ο Κωστής μπορεί να φάει δύο γλυκά σε τρία 

λεπτά. Εάν τρώνε με αυτόν τον ρυθμό, πόσα γλυκά  μπορούν να φάνε μαζί σε μία ώρα; 

 

84. Το εμβαδόν της βάσεως ενός κύβου είναι 4m
2
. Πόσος είναι ο όγκος του; 

85. Αν 3α=20 τότε ποια είναι η τιμή του γινομένου 3(α+5); 

 

86. Να βρεθούν οι  τετραψήφιοι αριθμοί των οποίων το άθροισμα των ψηφίων τους είναι 

μεγαλύτερο από το 34. 

 

87.Σε ποιον αριθμό είναι πιο κοντά το κλάσμα 
 

  
  στο  

 

  
 η στο  

 

  
; 



 

88. Να βρείτε τους αριθμούς από το 1 έως το 50 που έχουν μόνο 3 διαιρέτες. 

 

89. Να υπολογίσετε το άθροισμα  1999-1998+1997-1996………..+5-4+3-2+1= 

 

90. Τα μέτρα των γωνιών ενός τριγώνου έχουν λόγους 2:3:4. Ποιο είναι το 

μέτρο της μεγαλύτερης γωνίας; 

 

 

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

91. Οι γωνίες ενός τριγώνου είναι ανάλογες προς τους αριθμούς 1, 2 και 3 

(1:2:3). Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι η ορθή ; 

Α. Το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Β. Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. 

Γ. Το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο. Δ. Το τρίγωνο είναι οξυγώνιο. 

Ε. Το τρίγωνο είναι ισόπλευρο. 

 

92. Το 
α-γ

β-γ
 ισούται με:       1. 

α
-γ

β
          2. 

α
1

β
           3. 

α

β-γ
-

γ

β-γ
          4. 

α γ
-

β γ
 

93. Ένας μαθητής ξεκίνησε από το 777 και μετρούσε αφαιρώντας 7 κάθε 

φορά δηλαδή 777, 770, 763, … . Ποιος από τους πιο κάτω αριθμούς περιλαμβάνεται 

στην μέτρησή του;   (Α) 216 (Β) 217 (Γ) 218 (Δ) 219 (Ε) 220 
 

94. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι μεγαλύτερος α) 20
10

   β) 10
20

   γ)1
200   

 δ) 2
100       

ε)100
9
  

 

95. Στο διπλάσιο ενός αριθμού προσθέτουμε το 5 και βρίσκουμε 17.  Ποια από τις παρακάτω 4 

ισότητες περιγράφει με εξίσωση , την παραπάνω πρόταση ; 

α) 5.2 + χ = 17      β) 5 + χ +2 = 17      γ) 5χ + 2 = 17     δ) 2χ + 5 = 17  

 

96. Ποια από τις ακόλουθες αριθμητικές παραστάσεις δεν ισούται με μηδέν; 

Α. (6-6) : (6 : 6)             Β. (6 . 0) : (6 : 6)           Γ. (6 : 6) . (6-6) 

Δ. (6: 6): (6: 6)               Ε. (6-6). (6: 6) 

 

97. Αν οι αριθμοί α και β είναι πρώτοι, τότε ο αριθμός α-β είναι 

οπωσδήποτε: 

Α. πρώτος Β. σύνθετος Γ. περιττός Δ. άρτιος 

 

98. Ποιος αριθμός από τους παρακάτω αριθμούς που δίδονται πρέπει να 

παραληφθεί ώστε αυτοί που θα μείνουν να έχουν μια κοινή ιδιότητα; 

Α. 15 Β. 19 Γ. 23 Δ. 41 Ε. 47 

 

99. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς μπορεί να γραφεί σαν γινόμενο 

δυνάμεων του 2 και του 3 μόνο.  Α. 100    Β. 164    Γ. 72   Δ. 60    Ε. 40 

 

100. Ποια  είναι η μεγαλύτερη από τις παρακάτω  ταχύτητες  1) 200 χιλιόμετρα την ημέρα 

2)  20 χιλιόμετρα την ώρα 3)  200 μέτρα το λεπτό 4) 200 εκατοστόμετρα το δευτερόλεπτο. 

 
 


