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Ν.Ν 

 

Ελληνική Μαθημαηική Εηαιρεία 

Παράρηημα Νομού Καρδίηζας 

 

2ος Τοπικός Διαγωνιζμός  : << Ν.Νικολάοσ >> - Μάιος 2022 
                                                            

                      Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Α. Ερωηήζεις ηων 5 μονάδων 
 

1. Πξνζζέηνπκε ηνλ κηθξόηεξν ηξηςήθην θπζηθό αξηζκό, ηνπ νπνίνπ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ είλαη 8 κε ηνλ 

κεγαιύηεξν ηξηςήθην θπζηθό αξηζκό, ηνπ νπνίνπ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ είλαη επίζεο 8. Πόζν είλαη ην 

άζξνηζκα πνπ ζα πξνθύςεη ;  

Α. 727                                Β. 970                          Γ. 907              Γ. 826           Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 

 

2. Μηα αξάρλε θηλείηαη κόλν δεμηά ή θάησ θαη ζέιεη λα πάεη 

από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν C, πεξλώληαο όκσο ππνρξεσηηθά 

από ην ζεκείν Β. Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξεί λα γίλεη απηό, 

δειαδή λα θάλεη ηε δηαδξνκή ABC θηλνύκελε κόλν δεμηά ή 

θάησ θαη παξακέλνληαο ζπλερώο πάλσ ζηα ζεκεησκέλα 

ηκήκαηα;  

Α. 2                         Β.6                              Γ.4                           Γ.3                   Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 

 

3. Έλα ηκήκα ελόο ζρνιείνπ έρεη 10 αγόξηα θαη 12 θνξίηζηα. Τα κηζά παηδηά ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ θαηνηθίδην 

ζην ζπίηη ηνπο. Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο θνξηηζηώλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρνπλ θαηνηθίδην δών ζην 

ζπίηη ηνπο; 

Α. 1                   Β.  2                    Γ.  5                    Γ.  6                      Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ.   

 

 

4. Πνην είλαη κεγαιύηεξν; 

 Α. Τα 
2

3
 ηνπ 4        Β. Τα 

3

4
 ηνπ 5       Γ. Τα 

4

5
 ηνπ 6       Γ. Τα 

5

6
 ηνπ  7     Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ.     
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5. Τν δηπιαλό ζρήκα έρεη ζπλνιηθό εκβαδόλ 288 ηεηξαγσληθά  

εθαηνζηά ( 2cm ).  

Πόζε είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ ζρήκαηνο ;   

Α. 86 cm                     Β. 96 cm                      Γ. 106  cm                  

Γ.125cm                     Δ. Γελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε. 

 

 

6. Σε έλα δεκνηηθό ζρνιείν ηα 
4

7
 ησλ παηδηώλ είλαη θνξίηζηα. Σην 

ζρνιείν απηό ηα αγόξηα είλαη θαηά 10 ιηγόηεξα από ηα θνξίηζηα. Πόζα παηδηά έρεη ην ζρνιείν; 

Α. 63                     Β. 70.                    Γ. 56                    Γ. 84                Δ. Γελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε. 

 

 

7. Πόζν είλαη ε ηηκή ηεο παξάζηαζεο  : 
2022 20,22

Β
2,022 202,2





; Ζ ππνδηαζηνιή είλαη ζεκεησκέλε κε (,).   

Α. 10                    Β.  1000                      Γ.  0,100                      Γ. 100              Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ.     

 

8.  Έλαο καζεηήο έγξαςε ζε έλα ραξηί ηνλ πην κηθξό θπζηθό αξηζκό, ηνπ νπνίνπ ηα ςεθία έρνπλ άζξνηζκα 

60. Πνην είλαη ην πξώην ςεθίν (από αξηζηεξά) ηνπ αξηζκνύ απηνύ ;  

Α.1                         Β. 5.                    Γ.7                       Γ. 6                     Δ. Γελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε. 

 

9. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα ην άζξνηζκα όισλ ησλ αξηζκώλ ηεο πξώηεο γξακκήο είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα 

ησλ αξηζκώλ ηεο δεύηεξεο γξακκήο. Πνηνο αξηζκόο πξέπεη λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ γξάκκαηνο Χ  ; 

 

Α. 1922               Β.  2122                      Γ.  0,100                      Γ. 100              Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ.     

10. Έλα κεγάιν νξζνγώλην είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 9 ίζα κηθξά 

νξζνγώληα πνπ ε κία πιεπξά ηνπο είλαη 10 cm. Πόζε είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ 

κεγάινπ νξζνγσλίνπ;  

Α. 76                                           Β. 40                                      Γ. 48                   

Γ. 90                                           Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 

 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2022 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Χ 
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Α. Ερωηήζεις ηων 10 μονάδων 
 

11. Έλαο πειάηεο κπαίλεη κέζα ζε έλα θαηάζηεκα γηα λα πάξεη έλα ηεηξάδην αμίαο 5 επξώ δίλνληαο έλα 

ραξηνλόκηζκα ησλ 20 επξώ. Ο ηακίαο δελ έρεη ξέζηα θαη δεηά από ηνλ θίιν ηνπ ηνλ Παληειή ζην δηπιαλό 

θαηάζηεκα «λα ραιάζεη» ην ραξηνλόκηζκα πνπ πήξε από ηνλ πειάηε. Γίλεη ζην πειάηε ην ηεηξάδην θαη 15 

επξώ ξέζηα. Σε ιίγν εκθαλίδεηαη ζηνλ ηακία ν Παληειήο θαη δηακαξηύξεηαη όηη ην εηθνζάξηθν ηνπ πειάηε 

ήηαλ πιαζηό. Ο ηακίαο, σο νθείιεη, δίλεη ζηνλ Παληειή έλα θαλνληθό ραξηνλόκηζκα ησλ 20 επξώ. Πόζε είλαη 

ε δεκηά ζην θαηάζηεκα από απηή ηε ζπλαιιαγή; 

          Α. 35 επξώ                                     Β.  35 ζπλ ην ηεηξάδην                             Γ.  40 επξώ      

         Γ.  15 επξώ ζπλ ην ηεηξάδην           Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ.   

 

12. Ζ Διέλε πεγαίλεη ζην βηβιηνπσιείν λα αγνξάζεη 6 ηεηξάδηα έρνληαο καδί ηεο ην αθξηβέο αληίηηκν. Όκσο 

ν βηβιηνπώιεο ηεο ιέεη όηη ηα ηεηξάδηα αθξίβπλαλ πξόζθαηα θαηά 20% . Πόζα ηεηξάδηα ζα αγνξάζεη ηώξα ε 

Διέλε κε ηα ίδηα ρξήκαηα; 

Α.3                    Β.4.                          Γ.5                       Γ.1                        Δ. Γελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε. 

 

13. Ζ κέξα ησλ γελεζιίσλ ηεο θαζεγήηξηαο ησλ καζεκαηηθώλ δελ μέθπγε από ηα δαηκόληα κπαιά ησλ 

παηδηώλ ηεο ηάμεο. Όηαλ κηα καζήηξηα καδί κε ηηο επρέο ηνπ ηκήκαηνο ηελ ξώηεζε επγεληθά αλ κπνξεί λα 

ηνπο πεη ηελ ειηθία ηεο, κηα θαη είλαη ηόζν λέα, εθείλε ηνπο αλέθεξε όηη ην γηλόκελν ηεο ειηθίαο ηεο θαη ηεο 

ειηθίαο ηνπ παηέξα ηεο είλαη 2010. Πόζν είλαη ν άζξνηζκα ησλ ειηθηώλ ηεο θαζεγήηξηαο θαη ηνπ παηέξα ηεο; 

Α. 85                        Β.  90                             Γ.  97                  Γ.  99              Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ.   

 

14. Σηηο έδξεο ελόο θύβνπ είλαη ζεκεησκέλα ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε. Ζ Καηεξίλα 

ραιάεη ηνλ θύβν θαη παίξλεη ην αλάπηπγκα πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Σηνλ αξρηθό 

θύβν πνηό γξάκκα βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά πνπ είλαη απέλαληη από ηελ πιεπξά κε ην 

γξάκκα Ε; 

Α.  H πιεπξά Β                                                 Β. H πιεπξά Γ                              Γ. H πιεπξά  Γ     

 Γ. H πιεπξά Α                                                 Δ. Γελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε. 

 

 15. Σε θαζέλα από ηα 9 θνπηάθηα ηνπ ζρήκαηνο ζα βάινπκε έλαλ από ηνπο 

αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ώζηε θάζε θνπηάθη λα πεξηέρεη δηαθνξεηηθό 

αξηζκό. Κάπνηνο καζεηήο ππνιόγηζε ρσξηζηά ην άζξνηζκα ζε θάπνηεο γξακκέο 

θαη θάπνηεο ζηήιεο ηνπ ζρήκαηνο θαη βξήθε ηα εμήο : 12, 13, 15, 16, 17. Πνηνο 

είλαη ν αξηζκόο πνπ δίλεη ην έθην άζξνηζκα;  

Α. 13                         Β. 14                               Γ. 15                    Γ. 17           Δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 

Kαλή Επιτυχία !!! 

 


