
 

 

 
 

ΘΔΜΑ Α 

Ο Σίμςκαξ  έθμρε έκα ηεηνάγςκμ πανηί με πενίμεηνμ 28 εθαημζηά ζε δύμ μνζμγώκηα. Η πενίμεηνμξ ημο 

εκόξ από ηα μνζμγώκηα είκαη 18 εθαημζηά. Πμηα είκαη ε πενίμεηνμξ ημο δεύηενμο μνζμγςκίμο; 

Λύζε 

Έλα ηεηξάγσλν κε πεξίκεηξν 28 εθαηνζηώλ δίλεη πιεπξά 28:4 =7 εθαηνζηώλ. Όπσο θαη λα θόςνπκε ην 

ηεηξάγσλν, ζα έρνπκε δύν νξζνγώληα πνπ ην θαζέλα ηνπο ζα έρεη δύν πιεπξέο ίζεο κε  7 εθαηνζηά. Αθνύ 

7+7=14, γηα λα θζάζνπκε ηα 18 εθαηνζηά ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα θόςνπκε ζηα 2 εθαηνζηά, έηζη ώζηε 

λα έρνπκε πεξίκεηξν  7+7+2+2 = 18 εθαηνζηά. Επνκέλσο ην δεύηεξν νξζνγώλην ζα έρεη 2 πιεπξέο  ίζεο κε 

7 εθαηνζηά θαη άιιεο δύν ίζεο κε 7-2=5 εθαηνζηά θαη ζα δίλεη πεξίκεηξν: 7+7+5+5=24 εθαηνζηά.  

 
 

ΘΔΜΑ Β 

Να βνεζεί ανηζμόξ ηεξ ηέηανηεξ  πηιηάδαξ, πμο ηειεηώκεη ζε 8, έπεη άζνμηζμα ρεθίςκ 16 θαη δηαηνείηαη 

ηέιεηα με ημ 8. 

 
Λύζε 

    Τελ 4ε ρηιηάδα απνηεινύ νη αξηζκνί από ην  3001 έσο θαη ην 4000. Ο αξηζκόο πνπ δεηάκε έρεη ηειεπηαίν 

ςεθίν 8, άξα πξώην ςεθίν 3. Τα δπν κεζαία ηνπ ςεθία έρνπλ άζξνηζκα:   16 - 3 - 8= 5, άξα νη δεηνύκελνη 

αξηζκνί είλαη κεηαμύ ησλ: 3058, 3148, 3238, 3328, 3418, 3508.  Από απηνύο ηνπο έμη αξηζκνύο, κόλν ν 3328 

δηαηξείηαη ηέιεηα κε ην 8 (απηό ην βξίζθνπκε θάλνληαο ηηο δηαηξέζεηο).  
 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Τνεηξ μπακάκεξ, ηνία πμνημθάιηα θαη έκα μήιμ δογίδμοκ, όια μαδί, 1100 γναμμάνηα. Δύμ μπακάκεξ, δύμ 

πμνημθάιηα θαη ηέζζενα μήια δογίδμοκ μαδί 1500 γναμμάνηα. Να βνείηε πόζμ δογίδμοκ μαδί έκα μήιμ, έκα 

πμνημθάιη θαη μία μπακάκα ακ οπμζέζμομε όηη ηα όμμηα θνμύηα δογίδμοκ ημ ίδημ. 

 
Λύζε: 

         3 κπαλάλεο θαη  3 πνξηνθάιηα  θαη  1 κήιν                   δπγίδνπλ                         1100   γξακκάξηα 

         2 κπαλάλεο θαη 2 πνξηνθάιηα  θαη  4 κήια                   δπγίδνπλ                         1500   γξακκάξηα 

Άξα: 5 κπαλάλεο θαη 5 πνξηνθάιηα  θαη  5 κήια                   δπγίδνπλ                        2600   γξακκάξηα 

Επνκέλσο,  1 κπαλάλα θαη 1 πνξηνθάιη θαη 1 κήιν          δπγίδνπλ       2600 : 5 =  520   γξακκάξηα 

 

 



ΘΔΜΑ Γ 

Η Εηνήκε, ε Πεκειόπε θαη μ Οδοζζέαξ πήγακ ζημ γήπεδμ γηα κα ηνέλμοκ. Τνέπμκηαξ με ζηαζενέξ 

ηαπύηεηεξ, ζε έκα ιεπηό μ Οδοζζέαξ θαιύπηεη ημ 1/3 ημο ζηίβμο, ε Εηνήκε ημ 1/5 θαη ε Πεκειόπε ημ 1/6. 

Ακ λεθηκήζμοκ κα ηνέπμοκ ηεκ ίδηα ζηηγμή πόζμοξ γύνμοξ ζα έπεη θάκεη μ θαζέκαξ ημοξ  μέπνη κα 

ζοκακηεζμύκ λακά,  όιμη μαδί, ζημ ζεμείμ από όπμο λεθίκεζακ; 
 

Λύζε: 

      Ο Οδπζζέαο ζε έλα ιεπηό θαιύπηεη ην 1/3 ηνπ ζηίβνπ, άξα γηα λα θαιύςεη νιόθιεξν ην ζηίβν 

ρξεηάδεηαη 3 ιεπηά. Η Εηξήλε ρξεηάδεηαη 5 ιεπηά γηα λα θαιύςεη νιόθιεξν ην ζηίβν θαη ε Πελειόπε 6 

ιεπηά. Ο Οδπζζέαο ζα πεξλά από ην ζεκείν από όπνπ μεθίλεζαλ ζηα πνιιαπιάζηα ηνπ 3, ε Εηξήλε ζηα 

πνιιαπιάζηα ηνπ 5 θαη ε Πελειόπε ζηα πνιιαπιάζηα ηνπ 6. 

        Επνκέλσο ζα ζπλαληεζνύλ μαλά όινη καδί ζε απηό ην ζεκείν ζε ηόζα ιεπηά όζν είλαη ην Ε.Κ.Π. ησλ 

3, 5, 6, δειαδή ζε 30 ιεπηά. 

Τόηε ν Οδπζζέαο ζα έρεη θάλεη 30 : 3 = 10 γύξνπο, ε Εηξήλε 30 : 5 = 6 γύξνπο θαη ε Πελειόπε 30 : 6 = 5 

γύξνπο. 

 

 


