


Δοκιμαστική Ερώτηση 1: Στην παρακάτω ακολουθία υπάρχει 

ένας αριθμός που δεν ταιριάζει. Ποιος είναι αυτός;  



Δοκιμαστική Ερώτηση 1: Στην παρακάτω ακολουθία υπάρχει 

ένας αριθμός που δεν ταιριάζει. Ποιος είναι αυτός;  

1 – 2 – 5 – 10 – 13 – 26 – 29 – 48 

Α) 5 

Β) 26 

Γ) 29 

Δ) 48 



Δοκιμαστική Ερώτηση 2: Υπάρχουν τρία κουτιά σε ένα τραπέζι. Ένα 
από τα κουτιά περιέχει ένα δαχτυλίδι και τα άλλα δύο είναι άδεια. Σε 
κάθε κουτί υπάρχει μία επιγραφή. Η μία είναι αληθινή ενώ οι άλλες 
δύο είναι ψευδείς. Το πρώτο κουτί λέει «το δαχτυλίδι δεν είναι εδώ». 
Το δεύτερο κουτί λέει «το δαχτυλίδι δεν είναι εδώ». Το τρίτο κουτί 
λέει «το δαχτυλίδι είναι στο δεύτερο κουτί».  

 



Δοκιμαστική Ερώτηση 2: Υπάρχουν τρία κουτιά σε ένα τραπέζι. Ένα 
από τα κουτιά περιέχει ένα δαχτυλίδι και τα άλλα δύο είναι άδεια. Σε 
κάθε κουτί υπάρχει μία επιγραφή. Η μία είναι αληθινή ενώ οι άλλες 
δύο είναι ψευδείς. Το πρώτο κουτί λέει «το δαχτυλίδι δεν είναι εδώ». 
Το δεύτερο κουτί λέει «το δαχτυλίδι δεν είναι εδώ». Το τρίτο κουτί 
λέει «το δαχτυλίδι είναι στο δεύτερο κουτί».  
 
Ποιο κιβώτιο έχει το δαχτυλίδι; 
Α) Το πρώτο κουτί έχει το δαχτυλίδι 
Β) Το δεύτερο κουτί έχει το δαχτυλίδι 
Γ) Το τρίτο κουτί έχει το δαχτυλίδι 
Δ) Κανένα κουτί δεν έχει μέσα δαχτυλίδι 

 



Ερώτηση 1η  Τον αριθμό του κινητού της κυρίας Χριστίνας τον 
ξέρουν μόνο οι τέσσερις φίλες της και κανένας άλλος. Σήμερα, η 
κυρία Χριστίνα έλαβε συνολικά 8 κλήσεις από τις φίλες της. 
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σίγουρα σωστή;  
 

 



Ερώτηση 1η  Τον αριθμό του κινητού της κυρίας Χριστίνας τον 
ξέρουν μόνο οι τέσσερις φίλες της και κανένας άλλος. Σήμερα, η 
κυρία Χριστίνα έλαβε συνολικά 8 κλήσεις από τις φίλες της. 
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σίγουρα σωστή;  
 
Α) Η κυρία Χριστίνα έλαβε ακριβώς 2 κλήσεις από κάθε φίλη της 
Β) Η κυρία Χριστίνα έλαβε τουλάχιστον 2 κλήσεις από κάθε φίλη της 
Γ) Η κυρία Χριστίνα έλαβε τουλάχιστον 1 κλήση από κάθε φίλη της 
Δ) Η κυρία Χριστίνα έλαβε τουλάχιστον 2 κλήσεις από κάποια φίλη 
της 

 



Ερώτηση 2η  Ποιο από τα ακόλουθα είναι το κομμάτι του 

τετραγώνου που λείπει; 

 

 



Ερώτηση 2η  Ποιο από τα ακόλουθα είναι το κομμάτι του 

τετραγώνου που λείπει; 

 

     Α)       Γ) 

 

 

      Β)       Δ) 
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Ερώτηση 3η  Τέσσερα άτομα (οι Α, Β, Γ και Δ) ανακρίνονται.  
Ο Α είπε: «Ο Γ δεν θα έκλεβε εκτός αν ο Β είχε κλέψει». 
Ο Β είπε: «Πιθανόν ένας εκ των Α και Γ να έχουν κλέψει». 
Ο Γ είπε: «Ο Β δεν έκλεψε, εγώ έκλεψα». 
Ο Δ είπε: «Ο Β έκλεψε».  
 



Ερώτηση 3η  Τέσσερα άτομα (οι Α, Β, Γ και Δ) ανακρίνονται.  
Ο Α είπε: «Ο Γ δεν θα έκλεβε εκτός αν ο Β είχε κλέψει». 
Ο Β είπε: «Πιθανόν ένας εκ των Α και Γ να έχουν κλέψει». 
Ο Γ είπε: «Ο Β δεν έκλεψε, εγώ έκλεψα». 
Ο Δ είπε: «Ο Β έκλεψε».  
 
Αν μόνο ένα άτομο λέει ψέματα, ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό;  

Α) Ο Α είπε ψέματα, ο Γ έκλεψε.  
Β) Ο Β είπε ψέματα, ο Β έκλεψε.  
Γ) Ο Γ είπε ψέματα, ο Β έκλεψε.  
Δ) Ο Δ είπε ψέματα, ο Γ έκλεψε. 
 



Ερώτηση 4η  Ποιο σχήμα μπορεί να μπει στη θέση του “?” 

 



Ερώτηση 4η  Ποιο σχήμα μπορεί να μπει στη θέση του “?” 

 

Α)  

Β)  

Γ)  

Δ)  

 



Ερώτηση 5η : Ποια γράμματα συμπληρώνουν την σειρά;  
 

 



Ερώτηση 5η : Ποια γράμματα συμπληρώνουν την σειρά;  
 

Α, Ε, Ζ, Ι, Λ, Ν, Π, Ρ, __, __ 
A)  Φ, Φ 

B)  Φ, Ψ 

Γ)  Χ, Φ 

Δ)  Φ, Χ 

 



Ερώτηση 6η  Ποιο σχήμα συμπληρώνει την παρακάτω σειρά; 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



Ερώτηση 6η  Ποιο σχήμα συμπληρώνει την παρακάτω σειρά; 
 
 
 
 
 
 A)       B)           Γ)     Δ)  
 

 



Ερώτηση Ταχύτητας: Ένας ανθοπώλης έχει σε ένα βάζο 2 
άσπρα, 3 κόκκινα και 4 κίτρινα τριαντάφυλλα.  3 από αυτά τα 
τριαντάφυλλα είναι μαραμένα αλλά δεν ξέρει ποια. Θέλει να 
βγάλει από το βάζο 2 τριαντάφυλλα του ιδίου χρώματος που 
να μην είναι μαραμένα. Επιλέγει ένα-ένα τα τριαντάφυλλα 
στην τύχη. 



Ερώτηση Ταχύτητας: Ένας ανθοπώλης έχει σε ένα βάζο 2 
άσπρα, 3 κόκκινα και 4 κίτρινα τριαντάφυλλα.  3 από αυτά τα 
τριαντάφυλλα είναι μαραμένα αλλά δεν ξέρει ποια. Θέλει να 
βγάλει από το βάζο 2 τριαντάφυλλα του ιδίου χρώματος που 
να μην είναι μαραμένα. Επιλέγει ένα-ένα τα τριαντάφυλλα 
στην τύχη. 
          Πόσα τουλάχιστον τριαντάφυλλα θα πρέπει να βγάλει 
από το βάζο ώστε να είναι βέβαιος ότι θα βρει ένα ζευγάρι 
όπως το επιθυμεί;  
 
Α) 3    Β) 6  Γ) 7  Δ) 8 



Ερώτηση Ταχύτητας 2: Ποιο σχήμα συμπληρώνει την 
παρακάτω σειρά; 



Ερώτηση Ταχύτητας 2: Ποιο σχήμα συμπληρώνει την 
παρακάτω σειρά; 
 
 
 
 
 
 Α)     Β)             Γ)           Δ) 


