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Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πρόβλημα 1
Να βρείτε την τιμή της παράστασης:
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Πρόβλημα 2
Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι
ˆ . Το
ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ και Γˆ = 2 ⋅ Α
τετράπλευρο ΑΓΔΕ είναι τετράγωνο.
ˆ .
(α) Να βρείτε πόσες μοίρες είναι η γωνία ΑΕΒ
ˆ
(β) Να βρείτε πόσες μοίρες είναι οι γωνίες ΒΑ∆
ˆ .
και ΒΕΓ
Σημείωση: Να κάνετε το δικό σας σχήμα στο
φύλλο με τις απαντήσεις σας.
Πρόβλημα 3
Για τη φωταγώγηση μιας πλατείας, σχήματος ορθογωνίου, τοποθετήθηκαν περιμετρικά
182 κολώνες φωτισμού. Τέσσερις από αυτές τοποθετήθηκαν στις γωνίες τις πλατείας. Στη
συνέχεια τοποθετήθηκαν και οι υπόλοιπες 178 στην περίμετρο της πλατείας έτσι ώστε
κάθε δύο διαδοχικές κολώνες απέχουν τέσσερα μέτρα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η
μεγαλύτερη πλευρά της πλατείας είχε διπλάσιες κολώνες από τη μικρή πλευρά, όπου σε
κάθε πλευρά μετράμε και τις κολώνες στις γωνίες. Να βρεθούν τα μήκη των πλευρών της
πλατείας.
Σημείωση: Θεωρείστε τις κολώνες πάνω στις πλευρές της πλατείας ως σημεία.
Πρόβλημα 4
(α) Να προσδιορίσετε το μικρότερο δυνατό θετικό ακέραιο του οποίου τα ψηφία έχουν
γινόμενο τον αριθμό 12600.
(β) Να προσδιορίσετε το μικρότερο δυνατό εξαψήφιο θετικό ακέραιο του οποίου τα ψηφία
έχουν γινόμενο τον αριθμό 12600.
Κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες
Καλή επιτυχία!

Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες

