
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 

Αν x=-3, με τι ισούται το -3x; 

Α.  -9 

Β.  -6 

Γ.  -1 

Δ.  1 

Ε.  9 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 

Τα αντικείμενα της παρακάτω ζυγαριάς ισορροπούν τέλεια. Στην αριστερή πλευρά υπάρχει 

ένα δοχείο 1 κιλού και μισό τούβλο. Στη δεξιά πλευρά υπάρχει ένα ολόκληρο τούβλο. 

 

Ποιο είναι το βάρος του ενός τούβλου; 

Α.  0.5 κιλά 

Β.  1 κιλό 

Γ.  2 κιλά 

Δ.  3 κιλά 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3  

Η Μαρία, ο Φίλιππος και ο Γιώργος μετακόμισαν πρόσφατα στην Κέρκυρα. Ο καθένας τους 

χρειάζεται να κάνει τηλεφωνική σύνδεση. Απευθύνθηκαν σε συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία 

προσφέρει δύο προγράμματα σύνδεσης. 

Στο καθένα από αυτά τα προγράμματα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ένα πάγιο και 

επιπλέον τις κλήσεις που θα πραγματοποιήσουν, οι οποίες χρεώνονται ανά λεπτό ομιλίας. Οι 



χρεώσεις εξαρτώνται από την ώρα της ημέρας που πραγματοποιείται η κλήση και φυσικά 

από το πρόγραμμα σύνδεσης που θα επιλέξουν. Και τα δύο προγράμματα περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένο δωρεάν χρόνο ομιλίας. Οι λεπτομέρειες για το κάθε πρόγραμμα φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα: 

Πρόγραμμα Πάγιο Χρέωση ανά λεπτό Δωρεάν χρόνος 

ομιλίας  

(σε λεπτά) 

Ημέρα 

(8π.μ. – 6μ.μ.) 

Νύχτα 

(6μ.μ. – 8π.μ. ) 

Α 20 Ευρώ 30 λεπτά 10 λεπτά 180 

Β 15 Ευρώ 20 λεπτά 20 λεπτά 120 

 

Ο Γιώργος αποφάσισε να επιλέξει το Β πρόγραμμα, και τον πρώτο μήνα πλήρωσε 75 Ευρώ. 

Πόσα λεπτά μίλησε τον συγκεκριμένο μήνα; Παρουσιάστε τον υπολογισμό σας. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 

Στο παρακάτω σχήμα, η γωνία POR είναι 110 μοίρες, η QOS είναι 90 μοίρες και η POS 140 

μοίρες.  

 

Πόσες μοίρες είναι η QOR; 

Απάντηση:……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5 

Τα παρακάτω σχήματα διαιρούνται σε μικρότερα ίσα τρίγωνα. 

 

 

Α. Συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί. Πρώτα γράψε από πόσα μικρά τρίγωνα 

αποτελείται το σχήμα 3. Έπειτα γράψε τον αριθμό των τριγώνων που θα χρειαζόταν για ένα 

τέταρτο σχήμα, εάν η ακολουθία των σχημάτων επεκτεινόταν. 

 

Σχήμα Αριθμός τριγώνων 

1 2 

2 8 

3  

4  

 

Β. Η ακολουθία των σχημάτων επεκτείνεται έως και το 7
ο
 σχήμα. Από πόσα μικρά τρίγωνα 

αποτελείται το 7
ο
 σχήμα; 

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Γ. Η ακολουθία των σχημάτων επεκτείνεται έως και το 50
ο
 σχήμα. Βρες έναν τρόπο 

υπολογισμού του αριθμού των τρίγωνων από τα οποία αποτελείται το 50
ο
 σχήμα, χωρίς να 

απαιτείται κάποιος να ζωγραφίσει και να μετρήσει τα τρίγωνα. 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6 

Ένα λεπτό σύρμα μήκους 20 εκατοστών τοποθετείται σε σχήμα ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου. Εάν το πλάτος του ορθογωνίου είναι 4 εκατοστά, πόσο είναι το μήκος 

του; 

Α.  5 εκατοστά 

Β.  6 εκατοστά 

Γ.  12 εκατοστά 

Δ.  16 εκατοστά 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7 

Μια μικρή απόσταση είναι σε απόσταση 20 εκατοστών στα αριστερά μιας τετράγωνης κάρτας, 

η οποία με τη σειρά της απέχει 20 εκατοστά από ένα χαρτόνι, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η 

σκιά της κάρτας στο χαρτόνι έχει πλευρά 10 εκατοστών. 

 

 

Εάν το χαρτόνι μετακινηθεί 40 εκατοστά προς τα δεξιά, έτσι ώστε η λάμπα να απέχει από 

αυτό 80 εκατοστά, πόσα εκατοστά θα είναι η πλευρά της σκιάς της κάρτας στο χαρτόνι. 

Α.  5 εκατοστά 

Β.  10 εκατοστά 

Γ.  15 εκατοστά 

Δ.  20 εκατοστά 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8 

Το ABCD είναι ένα τραπέζιο. 

 

Ένα άλλο τραπέζιο, το GHIJ (δεν απεικονίζεται), είναι ίσο (έχει το ίδιο μέγεθος και σχήμα)με 

το ABCD. Οι γωνίες G και J είναι 70 μοίρες η καθεμιά. Ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσε 

να είναι αλήθεια; 

Α. GH=AB  

Β.  Η γωνία H είναι ορθή γωνία 

Γ.  Όλες οι πλευρές του GHIJ έχουν το ίδιο μήκος 

Δ.  Η περίμετρος του GHIJ είναι 3 φορές η περίμετρος του ABCD  

Ε. Το εμβαδό του GHIJ είναι μικρότερο του εμβαδού του ABCD 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 9 

Τοποθετούμε σπίρτα όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Εάν συνεχίζαμε να κατασκευάζουμε σχήματα με τον ίδιο τρόπο, πόσα σπίρτα θα 

χρειαζόμασταν για να κάνουμε το σχήμα 10. 

Α.  30 

Β.  33 

Γ.  36 

Δ.  39 

Ε.  42 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 10  

Τα τρίγωνα ABC και DEF είναι ίσα και BC=EF  

 

Πόσες μοίρες είναι η γωνία EGC; 

Α.  20 μοίρες 

Β.  40 μοίρες 

Γ.  60 μοίρες 

Δ.  80 μοίρες 

Ε.  100 μοίρες 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 11  

Στο παραπάνω σχήμα, το ABCD είναι ένα ορθογώνιο και οι κύκλοι P και Q έχουν ακτίνα 5 

cm. Ποιο είναι το εμβαδό του ορθογωνίου; 

 

 Α.  50cm
2

 

Β.  60 cm
2

 

Γ.  100 cm
2

 

Δ.  200 cm
2

 

 

 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 12 

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει πόσα στιλό, μολύβια, χάρακες και γομολάστιχες 

πωλούνται εβδομαδιαίως σε ένα κατάστημα. 

 

Τα ονόματα των προϊόντων λείπουν από το γράφημα. Τα στιλό είναι το προϊόν που έχει τις 

μεγαλύτερες πωλήσεις, ενώ οι γομολάστιχες έχουν τις μικρότερες. Επιπλέον τα μολύβια 

σημειώνουν περισσότερες πωλήσεις από τους χάρακες. Πόσα μολύβια πωλήθηκαν; 

Α.  40 

Β.  80 

Γ.  120 

Δ.  140 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 13  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την πυκνότητα διαφορετικών μετάλλων 

Μέταλλο Πυκνότητα (g/cm
3
) 

Πλατίνα 21.4 

Χρυσός 19.3 

Ασήμι 10.5 

Χαλκός 8.9 

Ψευδάργυρος 7.1 

Αλουμίνιο 2.7 

 

Η πυκνότητα της κορώνας που έφτιαξε ένας κοσμηματοπώλης ήταν 12.0g/cm
3
. Τι 

συμπέρασμα μπορείτε να βγάλετε για το μέταλλο ή το μίγμα μετάλλων που χρησιμοποίησε ο 

κοσμηματοπώλης για να φτιάξει την κορώνα;  


