ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΩΝ
ΣΡ. ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ 26 73134 ΥΑΝΗΑ
ΣΖΛ. 28210 56311 FΑΥ 28210 56692

ΘΔΜΑΣΑ 4νπ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ
Σ΄ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ

Α΄ ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Α) Να ζπγθξίλεηε αλ ν αξηζκόο 1,25 είλαη κηθξόηεξνο, ίζνο ή κεγαιύηεξνο, κε θάζε έλα
μερσξηζηά από ηνπο αξηζκνύο:
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Β) ε έλα ηξίγσλν, ε κηα πιεπξά ηνπ είλαη 10,4 κέηξα ε άιιε 385 εθαηνζηά θαη ε ηξίηε
είλαη ηα

3
4

ηεο κεγαιύηεξεο πιεπξάο από ηηο άιιεο δύν. Πόζα κέηξα είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
Α. Σν ζρνιείν ηνπ Γηάλλε αξρίδεη ζηηο 8 θαη 45 ιεπηά ην πξσί θαη ηειεηώλεη ζηε 1 θαη κηζή
ην κεζεκέξη.
Πόζεο ώξεο (ζε δεθαδηθό αξηζκό) ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν ηνπ Γηάλλε;
Β. ε θαηάζηεκα ηξνθίκσλ έρνπκε ηα παξαθάησ είδε κε ηηο αληίζηνηρεο ζπζθεπαζίεο θαη
ηηκέο.
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
150 γξακ
0,80 €
Διηέο
0,5 θηιά
2,50 €
58 ηεκάρηα
6,20 €
νθνιαηάθηα
90 ηεκάρηα
11,00 €
Να βξείηε ζε θάζε είδνο πνηα είλαη ε θζελόηεξε ζπζθεπαζία
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Μηα ραιαζκέλε βξύζε ζηάδεη κε ξπζκό κία ζηαγόλα αλά δύν ιεπηά ηεο ώξαο. Αλ νη 504
ζηαγόλεο είλαη 100 θπβ. εθαη. ε πόζεο κέξεο ζα γεκίζεη έλα κπνπθάιη 1 ιίηξνπ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Γα λα ζηξώζνπκε έλα δάπεδν κε ηεηξάγσλα πιαθάθηα, πιεπξάο 0,3 κέηξα ρξεηαδόκαζηε
192 πιαθάθηα. Πόζα ηεηξάγσλα πιαθάθηα πιεπξάο 0,4 κέηξσλ ζα ρξεηαζηνύκε γηα λα
ζηξώζνπκε ην ίδην δάπεδν;
Γηάξθεηα εμέηαζεο : 2 ώξεο

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΟΧΗ
-ε όλα ηα θέμαηα ππέπει να δικαιολογείηε ηα ζςμπεπάζμαηά ζαρ. Γηλαδή να γπάθεηε όλερ ηιρ
ππάξειρ πος απαιηούνηαι, ηο λόγο πος ηιρ κάνεηε καθώρ και ηι παπιζηάνει ηο κάθε αποηέλεζμα
πος βπίζκεηε.
-Οι απανηήζειρ δεν θα γπαθηούν ζ’ αςηό ηο σαπηί, αλλά ζηο ειδικό σαπηί πος θα γπάτεηε και ηα
ζηοισεία ζαρ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΩΝ
ΣΡ. ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ 26 73134 ΥΑΝΗΑ
ΣΖΛ. 28210 56311 FΑΥ 28210 56692

ΘΔΜΑΣΑ 4νπ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ
Σ΄ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ

Β΄ ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Α) Να ζπγθξίλεηε αλ ν αξηζκόο 1,4 είλαη κηθξόηεξνο, ίζνο ή κεγαιύηεξνο, κε θάζε έλα
μερσξηζηά από ηνπο αξηζκνύο:
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Β) ε έλα ηξίγσλν, ε κηα πιεπξά ηνπ είλαη 12,3 κέηξα ε άιιε 585 εθαηνζηά θαη ε ηξίηε
είλαη ηα

2
3

ηεο κεγαιύηεξεο πιεπξάο από ηηο άιιεο δύν. Πόζα κέηξα είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
Α. Σν ζρνιείν ηεο Μαξίαο αξρίδεη ζηηο 7 θαη 45 ιεπηά ην πξσί θαη ηειεηώλεη ζηε 1 θαη κηζή
ην κεζεκέξη.
Πόζεο ώξεο (ζε δεθαδηθό αξηζκό) ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν ηεο Μαξίαο;
Β. ε θαηάζηεκα ηξνθίκσλ έρνπκε ηα παξαθάησ είδε κε ηηο αληίζηνηρεο ζπζθεπαζίεο θαη
ηηκέο.
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
160 γξακ
0,90 €
αιάκη
0,5 θηιά
2,25 €
42 ηεκάρηα
1,20 €
Καξακέιεο
68 ηεκάρηα
2,10 €
Να βξείηε ζε θάζε είδνο πνηα είλαη ε θζελόηεξε ζπζθεπαζία
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Μηα ραιαζκέλε βξύζε ζηάδεη κε ξπζκό κία ζηαγόλα αλά ηξία ιεπηά ηεο ώξαο. Αλ νη 336
ζηαγόλεο είλαη 100 θπβ. εθαη. ε πόζεο κέξεο ζα γεκίζεη έλα κπνπθάιη 1 ιίηξνπ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Γα λα ζηξώζνπκε έλα δάπεδν κε ηεηξάγσλα πιαθάθηα, πιεπξάο 0,4 κέηξα ρξεηαδόκαζηε 72
πιαθάθηα. Πόζα ηεηξάγσλα πιαθάθηα πιεπξάο 0,3 κέηξσλ ζα ρξεηαζηνύκε γηα λα
ζηξώζνπκε ην ίδην δάπεδν;
Γηάξθεηα εμέηαζεο : 2 ώξεο

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΟΧΗ
-ε όλα ηα θέμαηα ππέπει να δικαιολογείηε ηα ζςμπεπάζμαηά ζαρ. Γηλαδή να γπάθεηε όλερ ηιρ
ππάξειρ πος απαιηούνηαι, ηο λόγο πος ηιρ κάνεηε καθώρ και ηι παπιζηάνει ηο κάθε αποηέλεζμα
πος βπίζκεηε.
-Οι απανηήζειρ δεν θα γπαθηούν ζ’ αςηό ηο σαπηί, αλλά ζηο ειδικό σαπηί πος θα γπάτεηε και ηα
ζηοισεία ζαρ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΩΝ
ΣΡ. ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ 26 73134 ΥΑΝΗΑ
ΣΖΛ. 28210 56311 FΑΥ 28210 56692

ΘΔΜΑΣΑ 4νπ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ
Σ΄ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ

ΣΔΛΙΚΗ ΦΑΗ
ΑΒΒΑΣΟ 8/5/2004

ΘΔΜΑ 1
1
3
Α) Να βξείηε ην 30% ηνπ θιάζκαηνο
2 1
3 2
Β) Υξεζηκνπνηώληαο ηα ςεθία 2, 4, 5, 7 ζρεκαηίδνληαη 24 ηεηξαςήθηνη αξηζκνί. Αλ ηνπο
os
os
βάινπκε ζηε ζεηξά από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν ν 1 είλαη ν 2457 θαη ν 24 ν
7542 . Να βξείηε πνηνο είλαη ν 17 os ζηε ζεηξά
4

Γ) Πνηνο από ηνπο επόκελνπο αξηζκνύο
Α) 0,011
Β) 0,110
Γ) 1,10

Γ) 11,0

είλαη πνην θνληά ζην γηλόκελν 0,480172004

Δ) 110

0,480172005

ΘΔΜΑ 2
Έλα ηεηξάγσλν θήπν πιεπξάο 11 κέηξσλ ηνλ θπηέςακε όπσο
θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. ηηο δύν άθξεο ηξηαληάθπιια θαη
γαξύθαιια θαη ζηνλ ελδηάκεζν ρώξν γθαδόλ. Να βξείηε ηη
πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ηεο επηθάλεηαο ηνπ θήπνπ θαιύπηεη ην
γθαδόλ.

0,480172006
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5κ

Σξηαληάθπιι
α
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λ
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ΘΔΜΑ 3
Έλαο λεαξόο ζπκθώλεζε λα εξγαζηεί γηα 12 κήλεο θαη λα πάξεη ακνηβή: 2400 € θαη έλα
κνηνπνδήιαην. Σειηθά δνύιεςε κόλν 7 κήλεο θαη πήξε ηελ ακνηβή πνπ ηνπ αλαινγνύζε: 1000 €
θαη ην κνηνπνδήιαην. Να βξείηε πόζν άμηδε ην κνηνπνδήιαην.

ΘΔΜΑ 4
Απηόο ν πύξγνο είλαη θηηαγκέλνο από 35 θύβνπο ζε 5 επίπεδα. Πόζνη θύβνη
ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα παξόκνην πύξγν κε 7 επίπεδα

ΠΡΟΟΧΗ
-ε όλα ηα θέμαηα ππέπει να δικαιολογείηε ηα ζςμπεπάζμαηά ζαρ. Γηλαδή να γπάθεηε όλερ ηιρ
ππάξειρ πος απαιηούνηαι, ηο λόγο πος ηιρ κάνεηε καθώρ και ηι παπιζηάνει ηο κάθε αποηέλεζμα
πος βπίζκεηε.
-Οι απανηήζειρ δεν θα γπαθηούν ζ’ αςηό ηο σαπηί, αλλά ζηο ειδικό σαπηί πος θα γπάτεηε και ηα
ζηοισεία ζαρ.
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