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Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πρόβλημα 1
Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:
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Πρόβλημα 2

Αν ο κ είναι πρώτος θετικός ακέραιος και διαιρέτης του μέγιστου κοινού διαιρέτη
των ακεραίων 12, 30 και 54, να βρείτε όλες τις δυνατές τιμές του κ και της
παράστασης:

3−κ
2 : 2
Β=
1
κ
κ−
2
2−

κ

Πρόβλημα 3
Ένας ελαιοπαραγωγός έχει παραγωγή λαδιού 800 κιλά. Για την καλλιέργεια του
ελαιώνα του ξόδεψε 407 ευρώ και για τη συγκομιδή του καρπού από τις ελιές του
ξόδεψε 1050 ευρώ. Η τιμή πώλησης του λαδιού είναι 2,5 ευρώ το κιλό και κατά την
πώληση του λαδιού υπάρχουν κρατήσεις σε ποσοστό 6% πάνω στην τιμή πώλησης.
(α) Να βρείτε πόσα κιλά λάδι πρέπει να πωλήσει ο παραγωγός για να καλύψει τα
έξοδά του.
(β) Αν επιπλέον το ελαιοτριβείο (εργοστάσιο που παράγεται το λάδι) κρατάει για την
αμοιβή του το 8% του παραγόμενου λαδιού, να βρείτε πόσα κιλά λάδι θα μείνουν
στον παραγωγό μετά την πώληση λαδιού για την κάλυψη των εξόδων του.
Πρόβλημα 4

ˆ = 60D και ΑΓ = 3 ⋅ ΑΒ . Παίρνουμε σημείο Ε πάνω στην
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α
2
πλευρά ΑΓ τέτοιο ώστε ΑΕ = ΑΒ . Αν η διχοτόμος της γωνίας Α̂ τέμνει το
ευθύγραμμο τμήμα BΕ στο σημείο Δ, να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου ΔΕΓ.
Κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες
Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες

Καλή επιτυχία!

