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Γ΄ τάξη Γυμνασίου
Πρόβλημα 1
Αν ισχύει ότι

12b + 26a = 1 , να βρείτε την τιμή της παράστασης
Α=

5
−2
−1
− ( 24b + 52a ) − ( 72b + 156a ) .
12

Πρόβλημα 2
Τρία σχολεία νοίκιασαν ένα αθλητικό κέντρο για τις ανάγκες του μαθήματος της
Γυμναστικής και θα πληρώνουν 3000 ευρώ μηνιαίως. Τα χρήματα που θα πληρώνει κάθε
σχολείο είναι ανάλογα προς τον αριθμό των ημερών που θα χρησιμοποιεί το αθλητικό κέντρο.
Το πρώτο σχολείο θα χρησιμοποιεί το αθλητικό κέντρο 12 μέρες το μήνα, το δεύτερο σχολείο
1
θα χρησιμοποιεί το αθλητικό κέντρο 10 μέρες το μήνα και το τρίτο σχολείο κατά το
των
2
ημερών του πρώτου σχολείου συν 2 μέρες ακόμα.
Πόσο θα κοστίσουν σε κάθε σχολείο οι τρεις πρώτοι μήνες;
Πρόβλημα 3
Στο διπλανό σχήμα το ευθύγραμμο τμήμα BC είναι

διάμετρος του κύκλου και επιπλέον AB = 2 7 και AC = 6 .
α) Να βρεθεί το μήκος της διαμέτρου του κύκλου.
β) Να βρεθεί το μήκος της διαμέσου και του ύψους του τριγώνου
ABC που αντιστοιχούν στην πλευρά BC .
γ) Αν E είναι το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου και Ex είναι το
εμβαδόν του μέρους της επιφάνειας του κυκλικού δίσκου που
βρίσκεται εξωτερικά του τριγώνου ABC , να αποδείξετε ότι
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Πρόβλημα 4
Έστω ο τριψήφιος θετικός ακέραιος αριθμός Α = abc , όπου a, b, c ψηφία με a > 0. Αν
εναλλάξουμε το πρώτο με το τρίτο ψηφίο του, τότε προκύπτει ο ακέραιος Β που είναι
μικρότερος από τον Α κατά 396. Επιπλέον, αν από τον Α αφαιρέσουμε 41 ο αριθμός που
προκύπτει ισούται με 50 φορές το άθροισμα των ψηφίων του Α. Να προσδιορίσετε τον
αριθμό Α.
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