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Α΄  Γυµνασίου 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Με τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5 σχηµατίζουµε εξαψήφιους αριθµούς 
χρησιµοποιώντας όλα τα ψηφία µία φορά το καθένα,  π.χ  235014, 540213 κ.λ.π (το 0 

δεν µπορεί να είναι 1ο ψηφίο).  

α) ∆ικαιολογήστε γιατί όλοι οι εξαψήφιοι αυτοί αριθµοί διαιρούνται δια του 3, 

αλλά δε διαιρούνται δια 9 

β) Ποιος είναι ο µεγαλύτερος αριθµός που µπορούµε να σχηµατίσουµε ώστε 
να διαιρείται ακριβώς και δια 4 και δια 5; 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Ο Κώστας  είχε µερικά χρυσά νοµίσµατα και αποφάσισε µια Κυριακή να τα 

ξοδέψει µε τον εξής τρόπο:  

Κάθε ∆ευτέρα θα τα διπλασίαζε και κάθε Παρασκευή θα ξόδευε 32. Αν το 

Σάββατο της 4ης εβδοµάδας  δεν του είχε αποµείνει κανένα νόµισµα, πόσα 

νοµίσµατα είχε στην αρχή ; 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3ο 

Θεωρούµε όλους τους περιττούς αριθµούς από το 1 ως το 2009, δηλαδή τους 
αριθµούς 1, 3, 5, 7, …, 2007, 2009. Το πλήθος των αριθµών αυτών το ονοµάζουµε Α.  

Θεωρούµε επίσης  όλους τους άρτιους αριθµούς από το 2 ως το 2010, δηλαδή τους 
αριθµούς 2, 4, 6, 8, …, 2008, 2010. Το πλήθος των αριθµών αυτών το ονοµάζουµε Β. 

α)  Να δικαιολογήσετε ότι Α = Β 

β) Να βρείτε το πλήθος των αριθµών κάθε οµάδας. Είναι ο αριθµός αυτός 
άρτιος ή περιττός;  

γ)  Να βρείτε τη θέση που κατέχει ο µεσαίος αριθµός σε κάθε οµάδα; (δηλαδή 

1ος, 2ος, 3ος, …) 

δ) Να βρείτε τον µεσαίο αριθµό της δεύτερης οµάδας 2, 4, 6, 8,…, 2008, 2010 

ε) Να βρείτε τον µεσαίο αριθµό της πρώτης οµάδας 1, 3, 5, 7, …, 2007, 2009 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Η µεγαλύτερη πλευρά του εξωτερικού ορθογωνίου του διπλανού σχήµατος  
µειώθηκε κατά 20% ενώ η µικρότερη πλευρά του µειώθηκε κατά 30% και 
δηµιουργήθηκε έτσι το εσωτερικό ορθογώνιο.  

Αν το εµβαδόν του εσωτερικού ορθογωνίου είναι 112 τετραγωνικά εκατοστά  

α) να βρεθεί το εµβαδόν του εξωτερικού ορθογωνίου. 

β) αν οι πλευρές των ορθογωνίων είναι ακέραιοι αριθµοί και η περίµετρος του 

εσωτερικού ορθογωνίου είναι 46 εκατοστά  να βρεθούν οι διαστάσεις των δύο 

ορθογωνίων 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: 

α) Να απαντήσετε σε  όλα τα ερωτήµατα 

β) Όλες οι απαντήσεις πρέπει να συνοδεύονται µε τις αιτιολογήσεις τους (όχι  
µόνο τα αποτελέσµατα) 

 
 
 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


