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Θέµα 1ο 

Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα α, β, γ, δ  αιτιολογώντας τις απαντήσεις 
σας. 

 

α. Αν το εµβαδόν ολοκλήρου του τετραγώνου στο διπλανό 

σχήµα είναι 100cm2 να βρεθεί το εµβαδόν του 

σκιασµένου µέρους .        

β. Τα 
3
4

 ενός αριθµού είναι ίσα µε 9. Να βρεθεί ο αριθµός. 

γ. Αν το εµβαδόν του διπλανού ορθογωνίου είναι 
3
2

cm2 να 

υπολογίσετε το εµβαδόν του παρακάτω σχήµατος 

 

 

δ. Το διπλανό ορθογώνιο το οποίο έχει διαστάσεις Φυσικούς 

Αριθµούς έχει περίµετρο 30cm και εµβαδόν 56cm2. Να βρεθούν 

οι διαστάσεις του. 
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Θέµα 2ο 

Στο διπλανό σχήµα έχουµε ένα τετράγωνο µε πλευρά 8 cm. 

Α.  Πόσο είναι το άθροισµα των εµβαδών των δύο µικρών 
σκιασµένων µερών α και β; 

Β.  Να υπολογιστεί το  εµβαδόν που καλύπτουν συνολικά 
όλα τα σκιασµένα µέρη. 

Γ.   Πόσο  ποσοστό του εµβαδού του µεγάλου τετραγώνου 
καλύπτουν όλα τα σκιασµένα µέρη; 

 

Θέµα 3ο 

Τρεις παίκτες Α, Β, Γ θα µοιράζονταν αρχικά το 
3
1

, το 
4
1

 και το 
5
1

 ενός ποσού 

αντίστοιχα. Τελικά όµως µοιράστηκαν το 
4
1

, το 
5
1

 και το 
6
1

 του ίδιου ποσού αντίστοιχα.  

α.  Πόσο µέρος το ποσού πήραν συνολικά οι τρεις παίκτες; 

β.  Αιτιολογήστε ότι ο παίκτης που ζηµιώθηκε περισσότερο από την τελική διανοµή 
(σχετικά µε την αρχική διανοµή) ήταν ο Α. 

γ.  Αν ο παίκτης Α ζηµιώθηκε κατά 300 € από την τελική διανοµή, να βρείτε ποιο ήταν το 
αρχικό ποσό και ποιο ποσό πήρε ο κάθε παίκτης. 

 

Θέµα 4ο 

Στα γραφεία της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας της Ηµαθίας που βρίσκονται στην οδό 

Ολγάνου 19 στη Μπαρµπούτα της Βέροιας, υπάρχουν 5 λάµπες φωτισµού και 5 

διακόπτες, ένας για κάθε λάµπα. 

Με ένα πάτηµα του διακόπτη ανάβει η λάµπα και µε ένα ακόµη πάτηµα σβήνει. Το έτος 

2008 έγιναν 2009 πατήµατα διακοπτών. 

Αν αρχικά όλες οι λάµπες ήταν σβησµένες και µετά από τα 2009 πατήµατα οι 4 λάµπες 

είναι αναµµένες, να βρείτε αν η 5η λάµπα είναι αναµµένη ή σβησµένη αιτιολογώντας το 

συµπέρασµά σας. 

 
Καλή επιτυχία 
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