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ΘΕΜΑ 1
ο
 

Έλα ζρνιείν έρεη 50 καζεηέο. Ο γπκλαζηήο ηνπ ζρνιείνπ, ζέινληαο λα ζρεκαηίζεη νκάδεο 

εξγαζίαο, ηνπο γξάθεη ζε κηα ιίζηα κε αιθαβεηηθή ζεηξά δίλνληάο ηνπο θαη ηνλ αληίζηνηρν 

αύμνληα αξηζκό (αξηζκό θαηαιόγνπ). Γειαδή ζην καζεηή πνπ είλαη γξακκέλνο πξώηνο ζηε 

ιίζηα αληηζηνηρεί ν αξηζκόο 1 θαη ζηνλ ηειεπηαίν ν αξηζκόο 50.  Καηόπηλ  αλαζέηεη εξγαζίεο ζηηο 

4 νκάδεο, ηηο νπνίεο ζρεκαηίδεη  σο εμήο:  

Οκάδα Α: Πεξηιακβάλεη ηνπο καζεηέο κε αξηζκό θαηαιόγνπ πνιιαπιάζην ηνπ 2. Απηνί 

αλαιακβάλνπλ ηελ θαζαξηόηεηα ηεο απιήο. 

Οκάδα Β: Πεξηιακβάλεη ηνπο καζεηέο κε αξηζκό θαηαιόγνπ πνιιαπιάζην ηνπ 3. Απηνί 

αλαιακβάλνπλ ην πόηηζκα ησλ δέλδξσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Οκάδα Γ: Πεξηιακβάλεη ηνπο καζεηέο κε αξηζκό θαηαιόγνπ πνιιαπιάζην ηνπ 5. Απηνί 

αλαιακβάλνπλ ηε θύηεπζε θαιισπηζηηθώλ θπηώλ.  

Οκάδα Γ: Πεξηιακβάλεη ηνπο καζεηέο κε αξηζκό θαηαιόγνπ πνιιαπιάζην ηνπ 6. Απηνί 

αλαιακβάλνπλ ην βάςηκν ησλ δηαδξόκσλ ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ. 

α) Πόζνη καζεηέο αλήθνπλ ζε θάζε νκάδα;                                                               Μονάδες 2 

 

β) Υπάξρνπλ καζεηέο πνπ ζα θάλνπλ πεξηζζόηεξεο από κία εξγαζίεο;                    Μονάδες 1 

 

γ) Πόζνη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ηαπηόρξνλα ζηηο νκάδεο Γ θαη Γ;                            Μονάδες 1 

 

δ) Υπάξρνπλ καζεηέο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θακία νκάδα εξγαζίαο  θαη αλ λαη, πόζνη 

είλαη;                                                                                                                           Μονάδες 1 

 



ΘΕΜΑ 2ο 

α) Σην εμσηεξηθό ελόο ηεηξαγώλνπ ΚΛΜΝ ηνπνζεηνύκε ηέζζεξα ίζα 

νξζνγώληα έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ην κεγάιν ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ. (Βιέπε 

ην δηπιαλό ζρήκα).  

Αλ ην θάζε νξζνγώλην έρεη πεξίκεηξν 40 εθ. λα βξείηε  ην εκβαδόλ ηνπ 

ηεηξαγώλνπ ΑΒΓΓ.                                                                        Μονάδες 2                                                                               

  

β) Έλαο ππάιιεινο μνδεύεη θάζε κήλα ηα 
7

10
ηνπ κηζζνύ ηνπ. Αλ ειαηησζεί  ν κηζζόο ηνπ θαηά 

ην 
1

15
λα βξείηε πνην κέξνο ηνπ λένπ κηζζνύ πξέπεη λα μνδεύεη ώζηε λα δηαηεξήζεη ηελ ίδηα 

πνηόηεηα δσήο, δειαδή λα μνδεύεη θάζε κήλα όζα μόδεπε θαη πξηλ ηε κείσζε.             Μονάδες 3                                                                                                                      

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 Σην δηπιαλό ζρήκα ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηξαπέδην θαη 

ην ΑΒΔΕ ηεηξάγσλν.   Αλ ε  πεξίκεηξνο ηνπ ηεηξαγώλνπ 

ΑΒΔΕ είλαη 20 κέηξα, ε κεγάιε βάζε ΓΓ ηνπ ηξαπεδίνπ είλαη 

δηπιάζηα από ηε  κηθξή βάζε ΑΒ, ην ύςνο ηνπ                                                                                                  

ΑΚ  ΓΓ θαη ην ηξίγσλν ΑΓΚ είλαη ηζνζθειέο ηόηε : 

α) λα βξείηε ην εκβαδό ηνπ ηξαπεδίνπ ΑΒΓΓ         Μονάδες 2 

 β)  λα βξείηε ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ ΒΚΓ           Μονάδες 1 

γ)  πόζα ρξήκαηα ζα μνδέςνπκε γηα λα  ζπείξνπκε κε γθαδόλ έλα νηθόπεδν πνπ έρεη αθξηβώο ην 

ζρήκα ηνπ ηξαπεδίνπ ΑΒΓΓ   αλ γηα θάζε 1 ηεηξαγσληθό κέηξν  ρξεηάδνληαη 500 γξακκάξηα  

ζπόξνπ θαη ην  1 θηιό ζπόξνπ θνζηίδεη 20,14 €;                                                              Μονάδες 2 

          

ΘΕΜΑ 4ο 

Γξάθνπκε ηνπο  αξηζκνύο 1, 2, 3, …, 1000  ζε κηα ζεηξά θαη δεκηνπξγνύκε  ηνλ πνιπςήθην 

αξηζκό Χ=12345678910111213141516…9991000 

α) Πόζα ςεθία ρξεζηκνπνηήζακε κέρξη λα γξάςνπκε θαη ηνλ αξηζκό 100; Γηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                                                                  Μονάδες 2 

β) Πνην ςεθίν ηνπ αξηζκνύ Χ βξίζθεηαη ζηελ 2014
ε
 ζέζε;                                            Μονάδες 3 

 

ΣΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΑ ΤΠΑΡΥΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ  

 

                                                                                                                          ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ! 


