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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
ο 

Έρνπκε ελλέα κεηαιιηθέο κπάιεο πνπ δπγίδνπλ δηαδνρηθά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, θαη 9 θηιά. Να ηιρ 

ηοποθεηήζεηε ζε ηπία ίδια κοςηιά με ηέηοιον ηπόπο ώζηε κάθε κοςηί να έσει ηο ίδιο βάπορ και 

κάθε μπάλα να έσει μπει ζε κάποιο κοςηί. Αλ ππάξρεη θαη δεύηεξνο ηξόπνο γηα λα γίλεη απηό, λα 

ηνλ πεξηγξάςεηε. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
ο
 

Σηνλ πιαλήηε RAM ε πξόζζεζε αξηζκώλ δελ γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ θάλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Γεο. 

Οη θάηνηθνη ηνπ RΑΜ όηαλ πξνζζέηνπλ δύν αξηζκνύο βξίζθνπλ ην κηζό άζξνηζκα ησλ γήηλσλ. 

Όηαλ πξνζζέηνπλ ηξεηο αξηζκνύο βξίζθνπλ ην έλα ηξίην ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ γήηλσλ, όηαλ 

πξνζζέηνπλ ηέζζεξεηο αξηζκνύο βξίζθνπλ ην έλα ηέηαξην ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ γήηλσλ. Αλάινγα 

θάλνπλ γηα πέληε αξηζκνύο θιπ. Τν ζύκβνιν ηεο πξόζζεζεο ησλ RΑΜ είλαη ην *.   

Γηα παξάδεηγκα,  3*7 = 5     1*2*3 = 2. 

α) Να κάνεηε κι εζείρ ηιρ ππάξειρ:  (2*3)*(2,5*0),   (2*4)*3,   1/4 * 1/3.  

β) Να βπείηε ηοςρ απιθμούρ C και W όηαλ: 2*C*5*C = 13     2*W*3 = 7.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
ο 

Τν ΑΒΓΓ είλαη ηεηξάγσλν πιεπξάο 8 κ. Τν Κ 

είλαη ην θέληξν ηνπ ηεηξαγώλνπ ΑΒΓΓ. Τν 

ΔΕΖΚ είλαη νξζνγώλην κε πιεπξά ΔΚ 1 κ.  

Τν ΜΝΚΛ είλαη ηεηξάγσλν κε πιεπξά 3 κ. Να 

βπεθούν: 

1) Τν εκβαδόλ ηνπ ΔΕΖΚ 

2) Τν εκβαδόλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΓΚΖΓ. 

3) Τν εκβαδόλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΝΒΕΔ. 

 

 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
ο 

Τν 60% ελόο αξηζκνύ είλαη ίζν κε ην 20% ελόο άιινπ αξηζκνύ. Αλ πξνζζέζνπκε ηνπο δύν 

αξρηθνύο αξηζκνύο, ζα πάξνπκε ηνλ αξηζκό 480. 

Να βπείηε ποιοι είναι οι απιθμοί αςηοί.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
ο 

Έρνπκε πέληε όκνηεο κπάιεο ηηο Α, Α, Α, Β, Β. Οη κπάιεο ηύπνπ Α έρνπλ ην ίδην βάξνο. Οη κπάιεο 

ηύπνπ Β έρνπλ ίδην βάξνο κεηαμύ ηνπο, αιιά δπγίδνπλ ιίγν πεξηζζόηεξν από ηηο κπάιεο ηύπνπ Α. 

Μαο έρνπλ δώζεη κία δπγαξηά κε δύν δίζθνπο κε ηελ νπνία δελ βξίζθνπκε αθξηβώο ην βάξνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ, αιιά κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε ζε πνηνλ δίζθν είλαη ην βαξύηεξν ή ηα βαξύηεξα 

αληηθείκελα. 

Να πεπιγπάτεηε με ποιον ηπόπο θα βπούμε μία από ηιρ δύο μπάλερ ηύπος Β, κάνονηαρ όζο 

γίνεηαι λιγόηεπα δςγίζμαηα. Εύγηζκα ζεσξνύκε ηε δηαδηθαζία λα βάινπκε ηαπηόρξνλα κπάιεο 

θαη ζηνπο δύν δίζθνπο. 

 


