EΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΩΝ
ΣΡ. ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ 26 73134 ΥΑΝΗΑ
ΣΖΛ. 08210 56311 FΑΥ 08210 56692

XANIA 20/04/2002
ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑ
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(Α΄ ΦΑΖ)

Α΄ ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Α) Να βάιεηε ζηα ηεηξάγσλα ηα θαηάιιεια ςεθία γηα λα είλαη ζσζηέο νη πξαμεηο :
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Β) Να βάιεηε ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο ζηε ζεηξά από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν:
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Γ) Σνπνζεηείζηε ηνπο αξηζκνύο 2, 4, 5, 6, 9 (ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαζέλα κία θνξά) ζηα δηπιαλά θνπηηά,
ώζηε ε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη λα είλαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή ηελ νπνία θαη λα βξείηε.

………………
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
Γύν αδέιθηα ν Κώζηαο θαη ε Μαξία έρνπλ από θιεξνλνκηά, ν Κώζηαο ην νηθόπεδν ΑΒΓΓ θαη ε Μαξία ην
νηθόπεδν ΓΓΔ.
Α
60μ
Β i) Να βξείηε ην εκβαδόλ ηνπ θάζε νηθνπέδνπ.
ii) Ση πνζνζηό επί νιόθιεξεο ηεο θιεξνλνκηάο έρεη ν θάζε αδειθόο ;
30μ
Γ

iii) Οιόθιεξν ην νηθόπεδν πνπιήζεθε 120.000 Δπξώ. Ση πνζό ζα
Γ
πάξεη ν θαζέλαο αδειθόο ;

40μ
Δ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Οη 85 καζεηέο ελόο ζρνιείνπ θαλόληζαλ κηα εθδξνκή ζπλνιηθνύ θόζηνπο 510 Δπξώ. Δπεηδή θάπνηνη
καζεηέο δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα πιεξώζνπλ ην εηζηηήξην πνπ ηνπο αλαινγεί, νη ππόινηπνη ζπκκαζεηέο
ηνπο επηβαξύλζεθαλ κε ην επηπιένλ πνζόλ ηνπ 1,5 Δπξώ. Πόζνη καζεηέο δελ πιήξσζαλ εηζηηήξην ;
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Έλα δεπγάξη κε 2 παηδηά, δηέζεζε ηα ρξήκαηα ελόο θνπκπαξά σο εμήο:
2
Έδσζε ηα
ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην κεγαιύηεξν παηδί. ην κηθξόηεξν παηδί έδσζε ην 70% ησλ ρξεκάησλ
5
πνπ έδσζε ζην κεγαιύηεξν παηδί θαη ζην δεπγάξη έκεηλαλ 80 Δπξώ.
i) Πόζα ρξήκαηα είρε ν θνπκπαξάο ;
ii) Πόζα Δπξώ πήξε ην θάζε παηδί ;
Γηάξθεηα εμέηαζεο : 2 ώξεο

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
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ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑ
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(Α΄ ΦΑΖ)

Β΄ ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Α) Να βάιεηε ζηα ηεηξάγσλα ηα θαηάιιεια ςεθία γηα λα είλαη ζσζηέο νη πξαμεηο :
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Β) Να βάιεηε ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο ζηε ζεηξά από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν:
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Γ) Σνπνζεηείζηε ηνπο αξηζκνύο 2, 4, 5, 6, 9 (ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαζέλα κία θνξά) ζηα δηπιαλά θνπηηά,
ώζηε ε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή ηελ νπνία θαη λα βξείηε.

………………
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
Γύν γείηνλεο έρνπλ ν έλαο ηελ απιή ΑΒΔ θαη ν άιινο ηελ απιή ΒΓΓΔ.
Α

40μ

Β

30μ

Γ

i) Να βξείηε ην εκβαδόλ ηεο θάζε απιήο.
ii) Ση πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ΑΓΓΔ έρεη ν θαζέλαο ;

50μ

Δ

iii) Αλ ε πιαθόζηξσζε όιεο ηεο επηθάλεηαο θόζηηζε 15.000 Δπξώ,
λα βξείηε ηη πνζό πξέπεη λα πιεξώζεη ν θάζε γείηνλαο ;

Γ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Έλαο καλάβεο αγόξαζε 65 θηιά κπαλάλεο θαη ήζειε λα εηζπξάμεη από ηελ πώιεζή ηνπο 104 Δπξώ. Όκσο
θάπνηεο κπαλάλεο ζάπηζαλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο, έηζη γηα λα εηζπξάμεη ηα 104 Δπξώ πνπ ήζειε
αλαγθάζηεθε λα πνπιήζεη ηηο ππόινηπεο 0,4 Δπξώ αθξηβόηεξα ην θάζε θηιό. Να ππνινγίζεηε πόζα θηιά
κπαλάλεο ζάπηζαλ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Σν πνζό κηαο δσξεάο κνηξάζηεθε σο εμήο :
3
ηα ζπζζίηηα απόξσλ ηα ηεο δσξεάο. ην νξθαλνηξνθείν ην 60% ηνπ πνζνύ πνπ δόζεθε ζηα ζπζζίηηα θαη
5
έκεηλαλ 100 Δπξώ ηα νπνία δόζεθαλ ζε ζρνιείν.
i) Πόζα ρξήκαηα ήηαλ όιε ε δσξεά ;
ii) Πόζα Δπξώ πήξε ην νξθαλνηξνθείν θαη πόζα ηα ζπζζίηηα ;
Γηάξθεηα εμεηάζεο : 2 ώξεο

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Σελική φάση
ΑΒΒΑΣΟ, 18 ΜΑΪΟΤ 2002
Θέμα 1.

Έλαο ειαηνπαξαγσγόο ζπγθέληξσζε κηα πνζόηεηα ειηέο. Με ην ιάδη πνπ πήξε γέκηζε 5
βαξέιηα ησλ 148 θηιώλ θαη 5 δνρεία ησλ 17 θηιώλ. Πόζα θηιά ειηέο είρε ζπγθεληξώζεη αλ
μέξνπκε όηη:
α) Σα 20,5 θηιά ειηέο δίλνπλ 5 θηιά ιάδη θαη β) ην ειαηνηξηβείν παίξλεη, ζηα 30 θηιά ιάδη, 2,5
θηιά;
Θέμα 2.

Α

Β

α) ην δηπιαλό ζρήκα λα βξείηε ζε κνξθή θιάζκαηνο
ηη κέξνο ηνπ νξζνγσλίνπ ΑΒΓΓ είλαη ην εκβαδόλ
ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ.
Γ

Γ

10κ

β) ην δηπιαλό ζρήκα λα βξείηε ηη πνζνζηό
ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη ην εκβαδόλ ηνπ
γξακκνζθηαζκέλνπ.

10κ

10κ
40κ

γ) ην δηπιαλό νξζνγώλην, ε κία δηάζηαζε είλαη
δηπιάζηα από ηελ άιιε θαη ην Μ είλαη κέζνλ
ηεο κεγάιεο δηάζηαζεο. Ζ γξακκνζθηαζκέλε
επηθάλεηα είλαη 32 η.κ. Να βξείηε πόζα η.κ.
είλαη ην εκβαδόλ νιόθιεξνπ ηνπ νξζνγσλίνπ.

Μ

Θέμα 3.

Έλαο έκπνξνο κπαραξηθώλ αλαθάηεςε 350 θηιά πηπέξη πνπ ηνπ θόζηηζε 9,2€ ην θηιό κε 450 θηιά
πηπέξη πνπ ηνπ θόζηηζε 8,4 € ην θηιό. Από ην κίγκα απηό πνύιεζε ηα

2
κε 12€ ην θηιό, ηα 180
5

θηιά κε 11€ ην θηιό θαη ό,ηη πεξίζζεςε κε 10,6€ ην θηιό. Να ππνινγίζεηε :
α) πόζν ηνπ θόζηηζε ην θηιό ηνπ κίγκαηνο.
β) πόζα € θέξδηζε ν έκπνξνο.
γ) πόζν ηνηο εθαηό θέξδηζε επί ηεο ηηκήο ηνπ θόζηνπο.
δ) πόζν ηνηο εθαηό θέξδηζε επί ηεο ηηκήο πώιεζεο.
Θέμα 4.

Έλα παηδί έρεη 12 θύβνπο. Ο πξώηνο έρεη αθκή 1εθ., ν δεύηεξνο 2εθ., ν ηξίηνο 3εθ. θαη ζπλερίδνληαο έηζη, ν δσδέθαηνο 12εθ. Θέιεη λα θηηάμεη δύν πύξγνπο κε ίδην ύςνο, απνηεινύκελνπο
από έμη θύβνπο ν θαζέλαο, ηνπνζεηώληαο ηνλ έλα θύβν πάλσ ζηνλ άιιν. Πώο ζα γίλεη απηό;
ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ

