
LogiGame - 1η Ερώτηση
Ποια  είναι η μεγαλύτερη από τις παρακάτω 
ταχύτητες;



LogiGame - 1η Ερώτηση
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



LogiGame - 2η Ερώτηση
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;



LogiGame - 2η Ερώτηση
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;

1) 40

2) 80

3) 120

4) 200



LogiGame - 3η Ερώτηση
Βλέπουμε σε κάτοψη χαρτοκιβώτιο που το 
μετακινούν δυο άτομα σπρώχνοντάς το 
ταυτόχρονα και με την ίδια ακριβώς δύναμη 
όπως δείχνουν τα δυο βέλη του σχήματος. 
Πώς θα κινηθεί;



LogiGame - 3η Ερώτηση
Βλέπουμε σε κάτοψη χαρτοκιβώτιο που το 
μετακινούν δυο άτομα σπρώχνοντάς το 
ταυτόχρονα και με την ίδια ακριβώς δύναμη 
όπως δείχνουν τα δυο βέλη του σχήματος. 
Πώς θα κινηθεί;

1) Προς τη θέση 1.
2) Προς τη θέση 2.
3) Προς τη θέση 3.
4) Προς καμιά από τις παραπάνω θέσεις.



LogiGame - 4η Ερώτηση
Ο μέσος μισθός των 30 διοικητικών υπαλλήλων 
ενός οργανισμού είναι 1000 ευρώ, ενώ ο μέσος 
μισθός των 20 υπαλλήλων επιστημονικού 
προσωπικού του οργανισμού είναι 1500 ευρώ. Ο 
μέσος μισθός των 50 υπαλλήλων είναι:



LogiGame - 4η Ερώτηση
Ο μέσος μισθός των 30 διοικητικών υπαλλήλων 
ενός οργανισμού είναι 1000 ευρώ, ενώ ο μέσος 
μισθός των 20 υπαλλήλων επιστημονικού 
προσωπικού του οργανισμού είναι 1500 ευρώ. Ο 
μέσος μισθός των 50 υπαλλήλων είναι:

1) 1200 ευρώ.
2) 1250 ευρώ.
3) 1300 ευρώ.
4) κανένας από τους παραπάνω.



LogiGame - 5η Ερώτηση
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 ένα 24ωρο; 



LogiGame - 5η Ερώτηση
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 ένα 24ωρο; 

1) 90
2) 180
3) 144
4) 156



LogiGame - 6η Ερώτηση
Στο σχήμα 1 το ζάρι περιστρέφεται σταδιακά με 
την ίδια πάντα φορά, φανερώνοντας κάθε στροφή 
μια νέα του πλευρά και κρύβοντας μια άλλη. Ποιο 
από τα ζάρια (Α-Δ) του σχήματος 2 απεικονίζει το 
ζάρι του σχήματος 1 μετά και την τρίτη στροφή;



LogiGame - 6η Ερώτηση
Στο σχήμα 1 το ζάρι περιστρέφεται σταδιακά με 
την ίδια πάντα φορά, φανερώνοντας κάθε στροφή 
μια νέα του πλευρά και κρύβοντας μια άλλη. Ποιο 
από τα ζάρια (Α-Δ) του σχήματος 2 απεικονίζει το 
ζάρι του σχήματος 1 μετά και την τρίτη στροφή;

1) το Α.
2) το Β.
3) το Γ.
4) το Δ.



LogiGame - 7η Ερώτηση
Ποιο από τα σχήματα (Α-Δ) συμπληρώνει το 
Χ σχηματίζοντας ένα πλήρες τετράγωνο; 



LogiGame - 7η Ερώτηση
Ποιο από τα σχήματα (Α-Δ) συμπληρώνει το 
Χ σχηματίζοντας ένα πλήρες τετράγωνο; 

Α) το Α.
Β) το Β.
Γ) το Γ.
Δ) το Δ.



LogiGame - 8η Ερώτηση
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού 
προηγείται στη βαθμολογία και ο ΠΑΟ έρχεται 
πέμπτος, ενώ ο Άρης είναι ακριβώς μεταξύ τους. Αν 
η ΑΕΚ έχει περισσότερους βαθμούς από τον ΠΑΟ 
και ο ΠΑΟΚ είναι αμέσως πίσω από τον Άρη, ποια 
ομάδα βρίσκεται…



LogiGame - 8η Ερώτηση
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού 
προηγείται στη βαθμολογία και ο ΠΑΟ έρχεται 
πέμπτος, ενώ ο Άρης είναι ακριβώς μεταξύ τους. Αν 
η ΑΕΚ έχει περισσότερους βαθμούς από τον ΠΑΟ 
και ο ΠΑΟΚ είναι αμέσως πίσω από τον Άρη, ποια 
ομάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση;

1) ΑΡΗΣ
2) ΠΑΟΚ
3) ΠΑΟ
4) ΑΕΚ



LogiGame - 9η Ερώτηση
Κάποιοι μπάμπουρες είναι πανέξυπνοι.
Όλοι οι πανέξυπνοι έχουν έξι πόδια.
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;



LogiGame - 9η Ερώτηση
Κάποιοι μπάμπουρες είναι πανέξυπνοι.
Όλοι οι πανέξυπνοι έχουν έξι πόδια.
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

1) Όλοι οι οργανισμοί έχουν 6 πόδια
2) Όλοι οι πανέξυπνοι είναι μπάμουρες
3) Κάποιοι μπάμπουρες έχουν έξι πόδια
4) Τίποτα από τα παραπάνω



LogiGame - 10η Ερώτηση
Ο Mιχάλης κάθεται πάνω σε μια κούνια. Αρχίζει να 
κάνει κούνια προσπαθώντας να φθάσει όσο το 
δυνατόν πιο ψηλά. Ποιό από τα παρακάτω 
διαγράμματα αναπαριστά καλύτερα την απόσταση 
των ποδιών του από το έδαφος, καθώς κάνει 
κούνια; 



LogiGame - 10η Ερώτηση
Ο Mιχάλης κάθεται πάνω σε μια κούνια. Αρχίζει να 
κάνει κούνια προσπαθώντας να φθάσει όσο το 
δυνατόν πιο ψηλά. Ποιό από τα παρακάτω 
διαγράμματα αναπαριστά καλύτερα την απόσταση 
των ποδιών του από το έδαφος, καθώς κάνει 
κούνια; 

1) 3)

2) 4)



LogiGame - 11η Ερώτηση
Η Μαρία είναι μικρότερη από την Βάσω.
Η Άννα είναι  μεγαλύτερη από την Μαρία
Η Γιάννα είναι μεγαλύτερη από την Άννα
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;



LogiGame - 11η Ερώτηση
Η Μαρία είναι μικρότερη από την Βάσω.
Η Άννα είναι  μεγαλύτερη από την Μαρία
Η Γιάννα είναι μεγαλύτερη από την Άννα
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

1) Η Άννα είναι μεγαλύτερη από την Βάσω
2) Η Βάσω είναι μεγαλύτερη από τη Μαρία
3) Η Μαρία είναι μεγαλύτερη από την Γιάννα
4) Η Γιάννα είναι μεγαλύτερη από την Μαρία



LogiGame - 12η Ερώτηση

Ποιο από τα παρακάτω τετράγωνα 
ολοκληρώνει την παραπάνω σειρά;



LogiGame - 12η Ερώτηση

Ποιο από τα παρακάτω τετράγωνα 
ολοκληρώνει την παραπάνω σειρά;

1) 2)

3) 4)



LogiGame - 13η Ερώτηση

Τα τετράγωνα παραπάνω ακολουθούν τον 
ίδιο κανόνα. Ποιος είναι ο αριθμός που λείπει;



LogiGame - 13η Ερώτηση

Τα τετράγωνα παραπάνω ακολουθούν τον 
ίδιο κανόνα. Ποιος είναι ο αριθμός που λείπει;

1) 2
2) 12
3) 24
4) 48



LogiGame - 14η Ερώτηση
Z Y X U V W T S R _ _ _

Ποιο σετ γραμμάτων συμπληρώνει την 
παραπάνω σειρά;



LogiGame - 14η Ερώτηση
Z Y X U V W T S R _ _ _

Ποιο σετ γραμμάτων συμπληρώνει την 
παραπάνω σειρά;

1) O  P  Q
2) P  O  Q
3) O  Q  N
4) N  O Q



LogiGame - 15η Ερώτηση
2 8 3 7 5 6 8 5 _ _

Ποιο ζευγάρι αριθμών συμπληρώνει την 
παραπάνω σειρά;



LogiGame - 15η Ερώτηση
2 8 3 7 5 6 8 5 _ _

Ποιο ζευγάρι αριθμών συμπληρώνει την 
παραπάνω σειρά;

1) 11 6
2)     11 4
3) 12 4
4) 12 6



LogiGame – Τελική Ερώτηση
Ποιος αριθμός λείπει από την σειρά; 



LogiGame – Τελική Ερώτηση
Ποιος αριθμός λείπει από την σειρά; 

3,  7,  15,  __,  63,  127

1) 19
2) 23
3) 25
4) 31


