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Ερωτήσεις  3  πόντων: 

Θέµατα Καγκουρό 2010                                                Επίπεδο:  1 

(για µαθητές της Γ' και ∆' τάξης ∆ηµοτικού) 

 

 

1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και 

το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας 

τους δρόµους του κήπου. Οι 

διαδροµές τους δεν συναντιούνται. 

Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα 

δείχνει το κρυµµένο µέρος του 

κήπου; 

 

 

 

 

 

 
 

Α)                    Β)         Γ)                 ∆)              Ε)  

 

 

 

 

2)  Ένα µάθηµα διαρκεί  40  λεπτά της ώρας. Ξεκίνησε στις εννέα παρά δέκα. Ακριβώς στη µέση 

του µαθήµατος µπήκε ένα πουλάκι στην τάξη. Τι ώρα µπήκε το πουλάκι; 

 

Α) Στις  8  και µισή.    

Β) Στις  9  ακριβώς.  

Γ) Στις  9  η ώρα και  10  λεπτά. 

∆) Στις  9  η ώρα και  20  λεπτά.  

Ε) Στις  9  και µισή.  

 

3)  Η Μαρία κρατάει  4  κόκκινα λουλούδια, 9  άσπρα και  5  κίτρινα.  Ο Κώστας κρατάει ένα 

µπουκέτο µε  15  λουλούδια.  Πόσα περισσότερα λουλούδια κρατάει η Μαρία από τον Κώστα;   

 

Α) 3  Β) 4  Γ) 5  ∆) 6  Ε) 7 
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4) ∆ύο Ινδιάνοι, το Άσπρο Σύννεφο και ο Μαύρος Πάνθηρας, συναντήθηκαν στην έρηµο.  Το 

Άσπρο Σύννεφο έχει δύο κίτρινα φτερά στα µαλλιά του, και το άλογό του έχει µαύρη ουρά. Ο 

Μαύρος Πάνθηρας στέλνει σήµατα καπνού µε µια κόκκινη κουβέρτα. Ποια από τις παρακάτω 

εικόνες δείχνει το Άσπρο Σύννεφο και τον Μαύρο Πάνθηρα;  

  

      Α)                                                                         Β)                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

      Γ)                                                                        ∆)  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                              Ε) 

 

 

 

 

 

 

5)  Έξι κέρµατα σχηµατίζουν ένα 

τρίγωνο, όπως στο σχήµα 

αριστερά. Θέλουµε να 

µετακινήσουµε µερικά κέρµατα 

για να φτιάξουµε το σχήµα δεξιά.  

Ποιος είναι ο µικρότερος αριθµός 

κερµάτων που πρέπει να 

µετακινήσουµε; 

    

Α) 1  Β) 2  Γ) 3  ∆) 4  Ε) 5 
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6)  Τέσσερις φίλοι, ο Μιχάλης, η Γιάννα, η Βάσω και ο Φώτης έχουν στην τσάντα τους µερικά 

βιβλία.  

Ο Μιχάλης έχει περισσότερα βιβλία στην τσάντα του από ότι ο Φώτης.  

Η Γιάννα έχει περισσότερα βιβλία από ότι η Βάσω.  

Η Γιάννα έχει λιγότερα βιβλία από ότι ο Φώτης.  

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;  

 

Α) Ο Μιχάλης έχει τα περισσότερα βιβλία, µετά η Γιάννα, µετά η Βάσω και τέλος ο Φώτης 

έχει τα λιγότερα. 

Β) Η Βάσω έχει τα περισσότερα βιβλία, µετά ο Μιχάλης, µετά ο Φώτης και τέλος η Γιάννα 

έχει τα λιγότερα. 

Γ) Ο Μιχάλης έχει τα περισσότερα βιβλία, µετά ο Φώτης, µετά η Γιάννα και τέλος η Βάσω 

έχει τα λιγότερα. 

∆) Η Γιάννα έχει τα περισσότερα βιβλία, µετά η Βάσω, µετά ο Μιχάλης και τέλος ο Φώτης 

έχει τα λιγότερα. 

Ε) Η Γιάννα έχει τα περισσότερα βιβλία, µετά ο Μιχάλης, µετά η Βάσω και τέλος ο Φώτης 

έχει τα λιγότερα. 

 

7)  Η Καίτη έχει τέσσερα πλακάκια της µορφής που φαίνεται δίπλα.  

Θέλει να φτιάξει ένα πιο µεγάλο σχήµα. Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα δεν µπορεί να 

φτιάξει;  

 

Α)            Β)          Γ)                ∆)                Ε)  

 

 

 

 

 

 

8)  Ένα σκουληκάκι έχει εκατό πόδια. Σε µερικά πόδια 

φοράει παπούτσια. Σήµερα χάρισαν στο σκουληκάκι 

άλλα  16  καινούρια ζευγάρια παπούτσια. Τώρα µόνο  

14  πόδια έµειναν χωρίς παπούτσι. Σε πόσα πόδια 

φορούσε παπούτσια πριν χαρίσουν τα καινούρια 

παπούτσια στο σκουληκάκι;  

 

     Α) 27   Β) 40        Γ) 54    

∆) 70   Ε) 77 
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9)  Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα δεν έχει τον άξονα  ΑΒ  ως άξονα συµµετρίας; 

 

       Α)                                Β)                               Γ)                          

 

 

 

 

 

  

                              ∆)                                                 Ε) 

 

 

 

 

 

10)  Ο Μάνος και η Κατερίνα µένουν σε µία πολυκατοικία. Η Κατερίνα µένει  6  ορόφους πάνω από 

τον Μάνο. Μια µέρα ο Μάνος πήγε να επισκεφθεί την Κατερίνα. Όταν έφτασε στη µέση του δρόµου 

είδε ότι ήταν στον τέταρτο όροφο. Σε ποιο όροφο µένει η Κατερίνα;  

 

Α) 6  Β) 7  Γ) 8  ∆) 9  Ε) 10 

 

11)  Ένας µεγάλος κύβος είναι φτιαγµένος από  64  µικρούς ξύλινους 

κύβους, όπως δείχνει το σχήµα. Οι πέντε από τις έξι πλευρές του 

µεγάλου κύβου βάφτηκαν κίτρινο χρώµα. Πόσοι από τους µικρούς 

ξύλινους κύβους βάφτηκαν κίτρινοι σε τρεις από τις πλευρές τους;  

 

Α) 4  Β) 8  Γ) 16  ∆) 20  Ε) 24 

 

 

12)  Ένα φεριµπότ χωράει είτε  10  αυτοκίνητα είτε  6  φορτηγά. Κάθε φορά που κάνει ένα ταξίδι, 

γεµίζει είτε µόνο µε αυτοκίνητα είτε µόνο µε φορτηγά. Μια µέρα έκανε γεµάτο τέσσερα ταξίδια και 

κουβάλησε συνολικά  32  οχήµατα (αυτοκίνητα και φορτηγά). Πόσα αυτοκίνητα κουβάλησε εκείνη 

την µέρα το φεριµπότ; 

 

Α) 10  Β) 12  Γ) 16  ∆) 18  Ε) 20 

Ερωτήσεις  4  πόντων: 

Α 

Β 

Α 

Β 

Α 

Β 

Α 

Β 

Α 

Β 
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13)  Πάνω σε έναν πίνακα είναι σχεδιασµένα τρία 

ζώα, όπως δείχνει το σχήµα στα δεξιά. Η Μαίρη 

θέλει να ζωγραφίσει κάθε ζώο είτε µε πράσινο 

χρώµα είτε µε µπλε. Τα σχήµατα παρακάτω 

δείχνουν δύο από τις ζωγραφιές που µπορεί να 

φτιάξει. Πόσες διαφορετικές ζωγραφιές µπορεί να 

φτιάξει η Μαίρη; 

 

 

 

 

 

 

 

Α) 5  Β) 6  Γ) 7  ∆) 8  Ε) 9 

 

14)  Ένα δέντρο έχει δύο µεγάλα κλαδιά. Το κάθε µεγάλο κλαδί έχει δύο µικρότερα κλαδιά και το 

κάθε µικρότερο έχει δύο ακόµα µικρότερα. Πόσα κλαδιά (µεγάλα, µικρότερα, ακόµα µικρότερα) έχει 

συνολικά το δέντρο; ∆εν µετράµε ως κλαδί τον ίδιο τον κορµό.  

 

Α) 6  Β) 8  Γ) 10  ∆) 12  Ε) 14 

 

15)  Μερικά παιδιά θέλουν να µετρήσουν µία απόσταση. Το καθένα µέτρησε την απόσταση µε τα 

δικά του βήµατα. Η Άννα µέτρησε 15 δικά της βήµατα, η Βάσω 17, η Γιάννα 12 και η ∆ανάη 14. 

Ποιο από τα παιδιά αυτά έχει το µεγαλύτερο βήµα;  

 

       Α) η Άννα      Β) η Βάσω        Γ) η Γιάννα        ∆) η ∆ανάη       Ε) δεν µπορούµε να ξέρουµε  

 

16)  Ο Πέτρος πρόσθεσε 

τους αριθµούς στην πρώτη 

γραµµή του διπλανού 

πίνακα και ο ∆ηµήτρης 

πρόσθεσε τους αριθµούς 

στην δεύτερη. Ένας από τους αριθµούς δεν φαίνεται γιατί κάποιος ζωγράφισε πάνω του ένα 

καγκουρό. Αν ο Πέτρος και ο ∆ηµήτρης βρήκαν την ίδια απάντηση, ποιος είναι ο αριθµός που δεν 

φαίνεται;  

 

Α) 100  Β) 101  Γ) 110  ∆) 210  Ε) δεν µπορούµε να ξέρουµε 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
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Ερωτήσεις  5  πόντων: 

 

17)  Το γινόµενο  60 60 24 7× × ×   ισούται µε τον αριθµό 

 

Α) των λεπτών σε 7 εβδοµάδες.  Β) των ωρών σε 60 µέρες. 

Γ)  των δευτερολέπτων σε 7 ώρες  ∆) των δευτερολέπτων σε µία βδοµάδα. 

Ε)  των λεπτών σε 24 βδοµάδες.  

 

18)  Ο διπλανός πίνακας περιέχει αγελάδες, πρόβατα, 

γάτες και άλογα. Με µία κίνηση µπορούµε να 

ανταλλάξουµε την θέση δύο ζώων. Ποιος είναι ο 

µικρότερος αριθµός κινήσεων που πρέπει να κάνουµε 

αν θέλουµε κάθε γραµµή και κάθε στήλη του πίνακα να 

περιέχει από τέσσερα διαφορετικά ζώα;   

 

Α)  µία κίνηση   Β)  δύο κινήσεις 

Γ)  τρεις κινήσεις ∆)  τέσσερις κινήσεις 

Ε)  πέντε κινήσεις 

 

19)  Ο Τοµ και ο Μιάου είναι δύο γάτες. Πριν από δύο χρόνια το άθροισµα των ηλικιών τους ήταν 

15 χρόνια. Σήµερα ο Τόµ είναι 13 χρονών. Σε πόσα χρόνια από σήµερα ο Μιάου θα γίνει 9 

χρονών;  

  

Α) σε 1 χρόνο        Β) σε 2 χρόνια   Γ) σε 3 χρόνια       ∆) σε 4 χρόνια  Ε) σε 5 χρόνια  

 

20)  Η Κική έγραψε µε τη σειρά όλους τους φυσικούς αριθµός από το  1  

έως το  100  σε έναν πίνακα µε πέντε στήλες. Ένα τµήµα του πίνακα 

φαίνεται στο σχήµα δεξιά. Ο αδελφός της Κικής έκοψε µε το ψαλίδι τον 

πίνακα και έσβησε µερικούς από τους αριθµούς. Ποιο από τα 

παρακάτω προέρχεται από τον αρχικό πίνακα της Κικής; 

 

Α)                                 Β)     

 

 

 

Γ)                                 ∆)                                      Ε) 
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21)  Η γειτονιά της Λίζας φαίνεται στον 

χάρτη. Η Λίζα περπάτησε από το 

σηµείο που λέει ΑΡΧΗ µέχρι το ΣΠΙΤΙ 

ακολουθώντας τον δρόµο. Ποια από 

τις παρακάτω είναι η διαδροµή της 

Λίζας;  

 

Α) β, γ, η, ι    Β) β, δ, ζ, ι   

Γ) α, γ, δ, κ       ∆) β, γ, θ, ι   

Ε) α, ζ, θ, κ  

 

22)  Ένα χαρτί είναι ζωγραφισµένο όπως φαίνεται αριστερά. Η Τασία 

έκοψε µε το ψαλίδι 

µερικές από τις 

αριθµηµένες γραµµές για 

να φτιάξει το σχήµα δεξιά, 

τσακίζοντας το χαρτί. 

Ποιες γραµµές έκοψε η 

Τασία;  

 

Α) Τις  1, 3, 5, 7  Β) Τις  2, 4, 6, 7,   Γ) Τις  2, 3, 7 , 8  

∆) Τις  2, 4, 6, 8  Ε) Τις  2, 4, 5, 7 

 

23) Ο Αντώνης, ο Βασίλης και η Γιάννα ζουν σε τρία 

διαφορετικά νησιά, τη Σάµο, τη Λήµνο και τη Λέσβο. Ο 

Αντώνης δεν ζει ούτε στη Σάµο ούτε στη Λήµνο. Ο Βασίλης 

δεν ζει στη Σάµο. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;  

  

Α) Η Γιάννα ζει στη Λέσβο.   

Β) Η Γιάννα ζει στη Λήµνο.   

Γ) Ο Βασίλης ζει στη Λέσβο.    

∆) Ο Βασίλης ζει στη Λήµνο και η Γιάννα στη Σάµο.  

Ε) ∆εν µπορούµε να βγάλουµε συµπέρασµα.  

   

24) Ένα δοχείο γεµάτο µε νερό ζυγίζει  8  κιλά. Ο Ντίνος άδειασε το µισό νερό από το δοχείο. 

Τώρα το δοχείο µαζί µε το νερό που έµεινε ζυγίζει  5  κιλά. Πόσο ζυγίζει το δοχείο όταν είναι άδειο; 

 

Α) 5  κιλά Β) 4  κιλά Γ) 3  κιλά ∆) 2  κιλά Ε) 1  κιλό  

α 

β δ 

γ 

η 

ι θ 

ζ κ 

ε 

ΑΡΧΗ 

ΣΠΙΤΙ 
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Θέμαηα Καγκοσρό 2010                                                Δπίπεδο:  2 

(γηα καζεηέο ηεο Δ' θαη ΣΤ' ηάμεο Γεκνηηθνύ) 

 

 

1) Αλ 

όπνπ    είλαη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο, ηόηε ν αξηζκόο απηόο είλαη  

 

  Α) 2     Β) 3  Γ) 4  Γ) 5  Δ)  6 

 

2) Ο αξηζκόο 4 είλαη δίπια ζε δύν θαζξέθηεο νπόηε βιέπνπκε 

δύν αλαθιάζεηο ηνπ. Αλ θάλνπκε ην ίδην κε ηνλ αξηζκό  5, ηη ζα 

δνύκε ζηε ζέζε ηνπ  ☺  ζην δηπιαλό ζρήκα;  

 

Α)            Β)               Γ)          Γ)     Δ)   

 

3) Η Ταζία πήγε από ην ΣΠΙΤΙ απεπζείαο ζην ΣΧΟΛΔΙΟ. Αθνινύζεζε κία από ηηο πηζαλέο 

δηαδξνκέο πνπ δείρλεη ν ράξηεο. Σηνλ δξόκν κέηξεζε ηα δέληξα πνπ ζπλάληεζε ζηε δηαδξνκή ηεο.  

Πνηνο από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο δεν μπορεί λα είλαη ην απνηέιεζκα πνπ βξήθε;  

 

 

 

 

 

 

 

  Α) 9     Β) 10  Γ) 11  Γ) 12  Δ)  13 

 

4) Δίθνζη έλα ινπινύδηα 

είλαη ζρεδηαζκέλα ζηε 

ζεηξά, ην έλα δίπια ζην 

άιιν. Η Μαξία άξρηζε 

από αξηζηεξά λα ηα 

δσγξαθίδεη έλα έλα ζηε ζεηξά κε θόθθηλν ρξώκα. Η Νηίλα άξρηζε από δεμηά λα ηα δσγξαθίδεη έλα 

έλα ζηε ζεηξά κε θίηξηλν ρξώκα. Τα δύν παηδηά ζπλαληήζεθαλ ζην ινπινύδη πνπ ε Μαξία κέηξεζε 

σο δέθαην, θαη ην δσγξάθηζαλ θαη νη δύν. Τν ινπινύδη απηό ζύκθσλα κε ηελ Νηίλα  ήηαλ 

  

Α) Τν δέθαην ηξίην.    Β) Τν δέθαην ηέηαξην.   Γ) Τν ελδέθαην.   Γ) Τν δσδέθαην.   Δ) Τν δέθαην. 

Δξσηήζεηο  3  πόλησλ: 

Μαρία Νηίνα 

ΣΠΙΤΙ 
ΣΧΟΛΔΙΟ 
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5) Η Άλλα δσγξάθηζε κε ηνλ ράξαθα γξακκέο πνπ 

ζπλδένπλ θάζε θνπθίδα ηεο πάλσ ζεηξάο κε θάζε 

θνπθίδα ηεο θάησ ζεηξάο. Πόζεο γξακκέο δσγξάθηζε 

ε Άλλα;  

 

Α) 20    Β) 25  Γ) 30   

Γ) 35  Δ)  40 

 

 

6) Έλα δνπδνύλη έρεη 6 πόδηα θαη κία παζραιίηζα έρεη 8 πόδηα. Γύν ηέηνηα δνπδνύληα θαη ηξεηο 

ηέηνηεο παζραιίηζεο έρνπλ καδί ηόζα πόδηα όζα έρνπλ 10 πνπιηά θαη  

 

Α)  2 γάηεο. Β)  3 γάηεο. Γ)  4 γάηεο. Γ)  5 γάηεο. Δ)  6 γάηεο. 

 

7) Σε έλα θνπηί δηαζηάζεσλ  5 5   ππάξρνπλ επηά 

πιαθάθηα δηαζηάζεσλ 3 1 . Θέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε 

ηα πιαθάθηα κέζα ζην θνπηί (ρσξίο λα ηα βγάινπκε έμσ) 

ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ρώξνο γηα άιιν έλα πιαθάθη. 

Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο από πιαθάθηα πνπ 

πξέπεη λα κεηαθηλήζνπκε;  

 

Α) 1     Β) 2  Γ) 3   

Γ) 4  Δ) 5 

 

 

8) Η κύηε ηνπ Πηλόθην είρε αξρηθά κήθνο ηξία εθαηνζηά. Κάζε θνξά πνπ ν Πηλόθην έιεγε ςέκαηα, ην 

κήθνο ηεο κύηεο ηνπ δηπιαζηαδόηαλ. Αλ ν Πηλόθην είπε έμη θνξέο ςέκαηα, πόζν κήθνο έγηλε ε κύηε 

ηνπ;  

 

Α)  18 εθαηνζηά  Β)  96 εθαηνζηά  Γ)  182 εθαηνζηά  

Γ)  192 εθαηνζηά  Δ)  384 εθαηνζηά 

 

9) Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ δηπιαλνύ 

ζρήκαηνο; (Όιεο νη γσλίεο είλαη νξζέο).   

 

Α) 21    Β) 27     

Γ) 36     Γ) 42     

Δ)  θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα  
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A 

B 

A B 

A B A 

B 

A 

B 

10) Ο Τάθεο έρεη έλα ιαζηηράθη όπσο ην δηπιαλό ζρήκα. Κάπνηα ζηηγκή ην 

ιαζηηράθη ηνπ έπεζε ζην πάησκα. Πνην από ηα παξαθάησ αποκλείεηαι λα 

είλαη ην ιαζηηράθη ηνπ Τάθε;  

     Α)              Β)            Γ)   Γ)          Δ)   

 

 

 

 

 

 

 

11) Τν δηπιαλό ζρήκα δηπιώλεηαη ώζηε λα γίλεη θύβνο. Πνηόο αξηζκόο ζα 

βξεζεί απέλαληη από ην  2;  

 

 Α) ην  1     Β) ην  3  Γ) ην  4   

Γ) ην  5  Δ)  ην  6  

 

12) Σην ζρήκα αξηζηεξά έρνπκε ζηξίςεη ην  ΑΒ  κέρξη λα έξζεη ζηε ζέζε  

ΑΓ. Πνηα ζα είλαη ε ηειηθή 

ζέζε ηνπ ζρήκαηνο δεμηά, αλ 

ζηξαθεί κε όκνην ηξόπν;  

 

      

 Α)                         Β)         Γ)                 Γ)              Δ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Ο Μπάκπεο ζθέθηεθε έλαλ αξηζκό. Μεηά έθαλε ηηο εμήο πξάμεηο: Πξώηα δηαίξεζε ηνλ αξηζκό 

δηά 7. Σην απνηέιεζκα πνπ βξήθε, πξόζζεζε ην 7 θαη, ηέινο, ην λέν απνηέιεζκα ην 

πνιιαπιαζίαζε επί 7. Αλ ην ηειηθό απνηέιεζκα πνπ βξήθε ήηαλ 777, πνηνο ήηαλ ν αξρηθόο αξηζκό 

ηνπ Μπάκπε;  

 

  Α) 7     Β) 111  Γ) 722  Γ) 567  Δ)  728  

Δξσηήζεηο  4  πόλησλ: 

A B A 

B 
Γ 

1 

2 3 

4 5 

6 
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14) Ο Γεκήηξεο έρεη κηα δπγαξηά θαη βαξίδηα ησλ 2, 4, 5, 8 θαη 9 

θηιώλ. Καηάθεξε λα ηζνξξνπήζεη ηελ δπγαξηά ηνπνζεηώληαο δύν 

από ηα βαξίδηα ζην έλα ζθέινο ηεο δπγαξηάο θαη δύν ζην άιιν 

ζθέινο. Πην βαξίδη δελ ρξεζηκνπνίεζε;  

 

Α) ησλ  2  θηιώλ  Β) ησλ  4  θηιώλ  

Γ) ησλ  5  θηιώλ  Γ) ησλ  8  θηιώλ  

Δ) ησλ  9  θηιώλ 

 

15) Γηα λα θηηάμεη ν Γηάλλεο κία εθεκεξίδα 40 

ζειίδσλ, πήξε 10 κεγάια θύιια ραξηί, ηα 

ηνπνζέηεζε ην έλα πάλσ ζην άιιν θαη κεηά ηα 

δίπισζε όια καδί ζηε κέζε. Καηόπηλ ν Γηάλλεο 

αξίζκεζε ηηο ζειίδεο από ην 1 έσο ην 40 κε ηε ζεηξά. 

Αξγόηεξα αθαίξεζε ην θύιιν πνπ είρε ηελ ζειίδα 7. 

Πνηέο άιιεο ζειίδεο αθαηξέζεθαλ καδί κε ηελ 7;  

 

Α) νη  8, 9  θαη  10 Β) νη  6, 34  θαη  35  

Γ) νη  8, 31  θαη  32 Γ) νη  8, 32  θαη  33  

Δ) νη  8, 33  θαη  34 

 

16) Πόζα από ηα παξαθάησ ζρήκαηα έρνπλ αθξηβώο δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ζην επίπεδό ηνπο;  

 

 

 

 

   

Α)  έλα        Β)  δύν            Γ)  ηξία     Γ)  ηέζζεξα    Δ)  όια    

 

17) Μία ηάμε έρεη ηξηάληα καζεηέο. Σε νπνηαδήπνηε νκάδα δώδεθα καζεηώλ απηήο ηεο ηάμεο 

ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα αγόξη θαη ζε νπνηαδήπνηε νκάδα είθνζη καζεηώλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα θνξίηζη. Πόζα πεξηζζόηεξα είλαη ηα αγόξηα από ηα θνξίηζηα ηεο ηάμεο;  

 

  Α) 5     Β) 6  Γ) 7  Γ) 8  Δ)  9  

 

18) Πόζνη θπζηθνί αξηζκνί έρνπλ γηλόκελν ςεθίσλ  5  θαη άζξνηζκα ςεθίσλ  7;  

 

  Α) θαλέλαο      Β) δύν Γ) ηξεηο        Γ) ηέζζεξηο Δ)  πεξηζζόηεξνη από πέληε   
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19) Έλα βηβιίν Μαζεκαηηθώλ απνηειείηαη από δύν θεθάιαηα, ην θεθάιαην ηεο Αξηζκεηηθήο θαη ην 

θεθάιαην ηεο Γεσκεηξίαο. Τν θεθάιαην ηεο Γεσκεηξίαο έρεη κέγεζνο όζν ην  
1

3
  ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

Αξηζκεηηθήο. Τη θιάζκα ηνπ βηβιίνπ απνηειεί ην θεθάιαην ηεο Αξηζκεηηθήο; 

 

Α) 
2

3
          Β) 

2

9
 Γ) 

3

4
       Γ) 

4

9
 Δ)  θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα  

 

20) Τξία ίδηα δάξηα έρνπλ θνιιεζεί ην έλα ζην άιιν όπσο δείρλεη ην 

ζρήκα. Τν άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ ζηηο απέλαληη πιεπξέο ησλ δαξηώλ 

είλαη πάληα 7. Πόζν είλαη ην άζξνηζκα όισλ ησλ αξηζκώλ ζηηο πιεπξέο 

πνπ έρνπλ θνιιεζεί; 

 

  Α) 12    Β) 13  Γ) 14  Γ) 15  Δ)  16  

 

 

 

21) Η εηθόλα δείρλεη κία θαηαζθεπή κε ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα πνπ ηζνξξνπνύλ. Τν βάξνο ησλ 

ζπάγθσλ θαη ησλ νξηδόληησλ μύισλ είλαη ακειεηέν. Οη ζπάγθνη είλαη δεκέλνη είηε ζηε κέζε είηε ζηα 

άθξα ησλ μύισλ. Αλ όιε ε θαηαζθεπή δπγίδεη 48 γξακκάξηα, πόζν είλαη ην βάξνο ηνπ αζηεξηνύ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) 2 γξακκάξηα     Β) 3 γξακκάξηα  Γ) 4 γξακκάξηα    

Γ) 8 γξακκάξηα  Δ)  Γελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  

Δξσηήζεηο  5  πόλησλ: 
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0,5  εθαηνζηά 

4  εθαηνζηά 

22) Έλα παηδί επηζθέπηεηαη ηε ζεία ηνπ πνπ κέλεη ζηελ άιιε άθξε ηνπ ρσξηνύ θάζε Τξίηε, θάζε 

Παξαζθεπή θαη θάζε κία από ηηο εκέξεο πνπ ε εκεξνκελία είλαη πεξηηηόο (κνλόο) αξηζκόο. Πνηνο 

είλαη ν κεγαιύηεξνο δπλαηόο αξηζκόο από ζσνετόμενες εκέξεο πνπ κπνξεί ην παηδί λα επηζθεθηεί 

ηε ζεία ηνπ;   

 

  Α) 3     Β) 4  Γ) 5  Γ) 6  Δ)  7  

 

23) Ο Χάξεο έγξαςε ζηε ζεηξά ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5, ... Από θάησ ε Φαλή έγξαςε ηνπο 

ίδηνπο αξηζκνύο αιιά παξέιεηςε όια ηα πνιιαπιάζηα ηνπ 4.  Γειαδή ε Φαλή έγξαςε κε ηε ζεηξά 

ηνπο 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

10, ... Πνηνλ αξηζκό 

έγξαςε ε Φαλή θάησ 

από ην  40  ηνπ Χάξε;     

  

 Α) 50     Β) 51      Γ) 52   

Γ) 53   Δ)  θαλέλαλ από ηνπο πξνεγνύκελνπο  

  

24) Μία αιπζίδα απνηειείηαη από όκνηνπο θξίθνπο. Η αξηζηεξή εηθόλα δείρλεη έλα ηκήκα ηεο. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ θάζε θξίθνπ θαίλνληαη ζηελ δεμηά εηθόλα. Πόζν είλαη ην κήθνο κηαο ηελησκέλεο 

αιπζίδαο κε πέληε θξίθνπο;   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Α) 20 εθαηνζηά      Β) 19 εθαηνζηά    Γ) 17, 5 εθαηνζηά    

Γ) 16 εθαηνζηά   Δ)  15 εθαηνζηά   

 

25) Σηνλ πίλαθα δίπια είλαη γξακκέλνο έλαο πνιιαπιαζηαζκόο, όπνπ 

θάπνηα ςεθία έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε γξάκκαηα. Αλ νη Α, Β, Γ είλαη 

όινη δηαθνξεηηθνί από ην κεδέλ, πόζν είλαη ην  Α Β ; 

 

 Α) 9     Β) 11     Γ) 12   

Γ) 13  Δ)  16  

 

Χάξεο 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Φαλή 1 2 3 5 6 7 9 10 … 
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26) Πόζα πξάζηλα ηεηξάγσλα πξέπεη λα βαθηνύλ γαιάδηα αλ ζέινπκε θάζε 

γξακκή θαη θάζε ζηήιε ηνπ κεγάινπ ηεηξαγώλνπ λα πεξηέρεη αθξηβώο από 

έλα πξάζηλν ηεηξάγσλν;  

 

Α) 4        Β) 5           Γ) 6    Γ) 7       Δ)  ην δεηνύκελν δελ γίλεηαη  

 

27) Ο Αλδξέαο ηύιημε έλα ζπάγθν γύξσ από έλα θνκκάηη μύιν, 

όπσο δείρλεη ε εηθόλα δεμηά. Μεηά γύξηζε ην μύιν από ηελ άιιε 

πιεπξά. Πνηα από ηηο παξαθάησ κπνξεί λα είλαη ε ζσζηή εηθόλα 

ηεο πίζσ πιεπξάο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Αλδξέα;  

 

Α)                                                Β)                                        Γ)    

 

 

 

 

 

                     Γ)                                             Δ) 

 

 

 

 

 

 

28) Οη ζέζεηο ζε έλα ζέαηξν είλαη αξηζκεκέλεο όπσο δείρλεη ην ζρήκα. Ο Κώζηαο έρεη ην εηζηηήξην 

γηα ηελ ζέζε κε λνύκεξν 100. Η Καίηε ζέιεη λα θαζίζεη όζν πην θνληά γίλεηαη ζηνλ Κώζηα, αιιά νη 

κόλεο επηινγέο πνπ έρεη είλαη ηα εηζηηήξηα γηα ηηο ζέζεηο κε λνύκεξα 76, 94, 99, 104 θαη 118. Πνην 

εηζηηήξην πξέπεη λα πξνηηκήζεη;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Α) 76    Β) 94     Γ) 99  Γ) 104  Δ)  118  
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29) Θέινπκε λα βάινπκε ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4 κέζα ζηα ηξίγσλα αξηζηεξά. Κάζε θνξά πνπ 

ηνπνζεηνύκε πάλσ ζε ηέζζεξα ηξίγσλα ην 

ζρήκα δεμηά, ζέινπκε λα θξύβεη ηέζζεξηο  

δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο. (Τν ζρήκα δεμηά 

κπνξνύκε λα ην ηνπνζεηνύκε ζε όπνηα 

ζέζε ζέινπκε, αθόκε θαη 

αλαπνδνγπξηζκέλν). Μεξηθνί αξηζκνί έρνπλ 

ήδε γξαθηεί. Πνηνη αξηζκνί κπνξνύλ λα 

κπνπλ ζην ηξίγσλν κε ην  αζηεξάθη; 

 

  Α) Οπνηνζδήπνηε από ηνπο 2 ή 4        Β) Μόλν ν 2 

            Γ) Μόλν ν 3                      Γ) Μόλν ν 4 

            Δ) Καλέλα από ηα πξνεγνύκελα  

 

30) Σε κηα ζπειηά ηεο Παξακπζίαο δνύλε δξάθνη κε δύν θεθάιηα, 

κε ηξία θεθάιηα θαη κε ηέζζεξα θεθάιηα. Οη δξάθνη κε ηα ηξία 

θεθάιηα ιέλε πάληα ςέκαηα ελώ ηα δξάθνη κε δύν ή κε ηέζζεξα 

θεθάιηα ιέλε πάληα ηελ αιήζεηα. Μηα κέξα καδεύηεθαλ ηξεηο 

δξάθνη. Ο πξώηνο είπε "κεηαμύ καο έρνπκε 11 θεθάιηα", ν 

δεύηεξνο είπε "κεηαμύ καο έρνπκε 9 θεθάιηα" θαη ν ηξίηνο είπε 

"κεηαμύ καο έρνπκε 8 θεθάιηα". Πνηνο δξάθνο είπε ηελ αιήζεηα;  

 

Α) θαλέλαο     Β) ν πξώηνο     Γ) ν δεύηεξνο  

Γ) ν ηξίηνο  Δ)  δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  
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Δξσηήζεηο  3  πόλησλ: 

Θέμαηα Καγκοσρό 2010                                                Δπίπεδο:  3 

(γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) 

 

1) Πόζν θάλεη  12 23 34 45 56 67 78 89       ;  

 

 Α) 389     Β) 396    Γ) 404        Γ) 405         Δ) άιιε απάληεζε  

 

2) Πόζνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο (ζην επίπεδν) έρεη ε δηπιαλή δσγξαθηά;   

 

Α) θαλέλα     Β) 1    Γ) 2        

Γ) 4            Δ) πεξηζζόηεξνπο από 4   

 

 

 

3) Έλαο θύβνο δηαζηάζεσλ 3 3 3   είλαη γεκάηνο από κηθξόηεξνπο 

θύβνπο δηαζηάζεσλ  1 1 1  . Αλ αθαηξέζνπκε όινπο ηνπο κηθξνύο 

θύβνπο πνπ βξίζθνληαη ζηηο γσλίεο ηνπ κεγάινπ, πόζνη κηθξνί θύβνη ζα 

κείλνπλ;  

 

 Α) 12    Β) 19    Γ) 20      

Γ) 21    Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  

 

4) Σην ζρήκα όιεο ηηο γσλίεο είλαη νξζέο. Η πεξίκεηξνο ηνπ 

ζρήκαηνο είλαη  

 

Α) 3α 4β      Β) 3α 8β    

Γ) 6α 4β   Γ) 6α 6β    

Δ) 6α 8β  

 

5) Η Διέλε δσγξάθηζε έλα θαλνληθό εμάγσλν. Μεηά έλσζε θάπνηεο 

από ηηο έμη θνξπθέο ηνπ γηα λα ζρεδηάζεη έλα γεσκεηξηθό ζρήκα. 

Τόηε ην ζρήκα πνπ ζρεδίαζε απνθιείεηαη λα είλαη  
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Α) ηξαπέδην      Β) ηζόπιεπξν ηξίγσλν   Γ) νξζνγώλην ηξίγσλν 

 Γ) ακβιπγώλην ηξίγσλν   Δ) ηεηξάγσλν  

6) Σηνλ πίλαθα είλαη γξακκέλνη επηά δηαδνρηθνί θπζηθνί αξηζκνί. Τν άζξνηζκα ησλ ηξηώλ 

κηθξόηεξσλ είλαη 33. Πόζν είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηξηώλ κεγαιύηεξσλ;  

 

 Α) 31    Β) 37    Γ) 42     Γ) 48    Δ) 45 

 

7) Έλαο μπινθόπνο είρε κεξηθά θνύηζνπξα πνπ ήζειε λα ηα 

θόςεη ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα γηα ην ηδάθη ηνπ. Με κία 

ηζεθνπξηά κπνξνύζε λα θόςεη έλα θνύηζνπξν γηα λα θάλεη 

δύν κηθξόηεξα θνκκάηηα. Κάπνηα θνύηζνπξα ήηαλ κηθξά θαη 

δελ ρξεηάζηεθε λα ηα θόςεη, ελώ θάπνηα άιια ήηαλ κεγάια 

θαη ηα έθνςε πνιιέο θνξέο. Αλ έθαλε ζπλνιηθά 15 

ηζεθνπξηέο θαη ζην ηέινο είρε 20 θνκκάηηα θνύηζνπξσλ γηα 

ην ηδάθη ηνπ, πόζα θνύηζνπξα είρε ζηελ αξρή;  

 

 Α) 1     Β) 4    Γ) 5      

Γ) 15    Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα  

 

8) Όηαλ θάλνπκε ηηο παξαθάησ πξάμεηο, ζε πνηα από ηηο πέληε πεξηπηώζεηο ζα βξνύκε 

δηαθνξεηηθή απάληεζε από ηηο ππόινηπεο;  

 

Α) 20 10 20 10           Β) 
20

20 10
10

    Γ) 
20 10 20

10

 
 

Γ) 20 10 10 20      Δ) 
20

20 10
10

   

 

9) Έλα ηεηξάγσλν είλαη δηαηξεκέλν ζε ηέζζεξα ίζα κεηαμύ ηνπο 

κηθξόηεξα ηεηξάγσλα. Τα κηθξόηεξα ηεηξάγσλα βάθνληαη είηε 

πξάζηλα είηε κπιε. Πόζεο δηαθνξεηηθέο δσγξαθηέο κπνξνύλ λα 

πξνθύςνπλ; (Γύν δσγξαθηέο ζεσξνύληαη ίδηεο αλ κπνξνύλ λα 

πξνθύςνπλ ε κία από ηελ άιιε ζηξίβνληαο ζην ραξηί. Π.ρ. νη 

δπν δσγξαθηέο ζην ζρήκα δίπια ζεσξνύληαη ίδηεο).   

 

 Α) 5     Β) 6    Γ) 7     Γ) 8    Δ) 9 

 

10) Η Τίλα πξόζζεζε ηνπο πξώηνπο εθαηό δπγνύο (άξηηνπο) αξηζκνύο θαη 

ν Τάζνο πξόζζεζε ηνπο πξώηνπο εθαηό κνλνύο (πεξηηηνύο) αξηζκνύο. 

Τίλα:    2 4 6 ...    

Τάζνο: 1 3 5 ...    
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Δξσηήζεηο  4  πόλησλ: 

60 cm 

20 cm 

60 cm 

20 cm 

60 cm 

20 cm 

60 cm 

20 cm 

60 cm 

20 cm 

Πόζν πην κεγάιν είλαη ην άζξνηζκα ηεο Τίλαο από ηνπ Τάζνπ;    

 

 Α) 0     Β) 50    Γ) 100    Γ) 10100   Δ) 15150 

 

11) Πνηα από ηηο πέληε θόθθηλεο γξακκέο έρεη ην κηθξόηεξν κήθνο;    

 

    Α)                                       Β)                                  Γ)       

 

 

 

 

                           Γ)                                            Δ)  

 

 

 

 

 

12) Πνηνο από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο είλαη ν κηθξόηεξνο δηςήθηνο αξηζκόο πνπ δεν γξάθεηαη 

σο άζξνηζκα ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ κνλνςήθησλ αξηζκώλ;  

 

 Α) 10    Β) 15    Γ) 23     Γ) 25    Δ) 28 

 

13) Σηνλ ζηαζκό ηνπ ηξέλνπ ππάξρνπλ έμη βαγόληα. Ο 

κεραληθόο ρξεηάζηεθε  18  ιεπηά ηεο ώξαο γηα λα 

ζπλδέζεη ηξία από απηά, γηα λα θηηάμεη έλα ηκήκα ηεο 

ακαμνζηνηρίαο. Αλ εξγαζηεί κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνύο, 

πόζν ρξόλν ρξεηάδεηαη γηα λα ζπλδέζεη θαη ηα έμη 

βαγόληα ηεο ακαμνζηνηρίαο; 

 

Α) 27 ιεπηά     Β) 30 ιεπηά   

 Γ) 36 ιεπηά      

Γ) 45 ιεπηά    Δ) 60 ιεπηά 

 

14) Τν ζρήκα δείρλεη έλα ηεηξάπιεπξν  ΑΒΓΓ  

κε  ΑΓ ΒΓ , 
ν

ΓΑΓ 50 , 
ν

ΑΓΓ 65   θαη  

ν
ΑΓB 70 . Πόζεο κνίξεο είλαη ε γσλία  ΑBΓ ;  

o65

o50

o70

Α 

Β 

Γ 
Γ 

; 
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Α) 
ν

50     Β) 
ν

55   Γ) 
ν

60     

Γ) 
ν

65  Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  

15) Σε κία ηάμε ππάξρνπλ  12  αγόξηα θαη  16  θνξίηζηα. Τα κηζά από ηα παηδηά ηεο ηάμεο έρνπλ 

από έλα γαηάθη ζην ζπίηη ηνπο. Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο δπλαηόο αξηζκόο θνξηηζηώλ ηεο ηάμεο πνπ 

έρνπλ γαηάθη ζην ζπίηη ηνπο; 

 

 Α) 1     Β) 2   Γ) 4     Γ) 7   Δ) 14  

 

16) Σε κία βηβιηνζήθε ππάξρνπλ 35 βηβιία Αξηζκεηηθήο, Βηνινγίαο θαη Γεσκεηξίαο. Τα βηβιία 

Γεσκεηξίαο είλαη δεθαπιάζηα από ηα βηβιία Αξηζκεηηθήο. Τα βηβιία Αξηζκεηηθήο είλαη ιηγόηεξα από 

ηα βηβιία Βηνινγίαο θαη ηα βηβιία Βηνινγίαο είλαη ιηγόηεξα από ηα βηβιία Γεσκεηξίαο. Πόζα βηβιία 

Βηνινγίαο ππάξρνπλ ζηε βηβιηνζήθε;  

 

 Α) 2     Β) 3    Γ) 12     Γ) 13    Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  

 

17) Σηελ εηθόλα βιέπνπκε έλα νξζνγώλην 

παξαιιειόγξακκν  ΑΒΓΓ  κε κήθνο 10 θαη πιάηνο 

6 θαη έλα ηεηξάγσλν  ΚΛΜΝ  κε πιεπξά 6. Αλ ην 

γαιάδην νξζνγώλην έρεη εκβαδόλ όζν ην κηζό ηνπ  

ΑΒΓΓ, πόζν είλαη ην κήθνο ΚΧ;  

 

Α) 1     Β) 1,5   Γ) 2     

Γ) 2,5   Δ) 4 

 

18) Με κία επζεία κπνξνύκε λα 

ρσξίζνπκε ην επίπεδν ζε δύν κέξε, 

όπσο δείρλεη ην Σρήκα 1. Με δύν 

επζείεο κπνξνύκε λα ρσξίζνπκε ην 

επίπεδν είηε ζε ηξία κέξε (αλ νη 

επζείεο είλαη παξάιιειεο) είηε ζε 

ηέζζεξα (αλ νη επζείεο ηέκλνληαη) 

όπσο δείρλνπλ ηα Σρήκαηα 2 θαη 3. Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο επζεηώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα ρσξίζνπκε ην επίπεδν ζε πέληε κέξε;    

 

Α) 3     Β) 4    Γ) 5     Γ) 6    Δ) άιιε απάληεζε  

 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

Στήμα  1 Στήμα  3 Στήμα  2 

Κ 

Χ 

Ν 

Α 

Γ 

Β 

Γ 

Λ 

Υ 

Μ 

6 

10 

6 
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Δξσηήζεηο  5  πόλησλ: 

19) Αλ  α 1 β 2 γ 3 δ 4 ε 5         , πνηνο από ηνπο αξηζκνύο  α, β, γ, δ  ή  ε  είλαη ν 

κεγαιύηεξνο; 

 

 Α) α     Β) β    Γ) γ     Γ) δ   

 Δ) ε  

20) Τν δηπιαλό θίηξηλν ζρήκα ζρεδηάζηεθε κε εκηθύθιηα αθηίλσλ 

δύν εθαηνζηά, ηέζζεξα εθαηνζηά θαη νθηώ εθαηνζηά, αληίζηνηρα.  

Τη θιάζκα ηνπ ζρήκαηνο είλαη ζθηαζκέλν;  

 

Α) 
1

3
       Β) 

1

4
   Γ) 

1

5
        Γ) 

3

4
   Δ) 

2

3
  

 

21) Σην ζρήκα ππάξρνπλ επηά πεξηνρέο κέζα 

ζηνπο θύθινπο. Τνπνζεηνύκε ηνπο αξηζκνύο από 

ην 1 έσο ην 7, αλά έλαλ, κέζα ζηηο πεξηνρέο έηζη 

ώζηε ην άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ ζε θάζε θύθιν 

λα είλαη 9. Πνηνο αξηζκόο ππάξρεη ζηε ζέζε ηνπ 

ηξηαληάθπιινπ ;  

 

Α) 1       Β) 2         Γ) 3    Γ) 4       Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα  

 

22) Ο κπάξκπα Γηάλλεο πήγε ζην παδάξη όπνπ νη άλζξσπνη έθαλαλ αληαιιαγή ηα πξντόληα ηνπο, 

όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. Πόζεο θόηεο πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ ζην παδάξη ν κπάξκπα Γηάλλεο 

αλ ζέιεη λα θύγεη κε κία γαινπνύια, κία ρήλα θαη έλαλ θόθνξα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας  ανηαλλαγών 

1 γαλοπούλα = 5  κόκορες 

1 τήνα και 2 κόηες = 3  κόκορες 

4 κόηες = 1 τήνα 
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Α)  

Β) 

Γ) 

Γ) 

Δ)  

1ν δίπισκα εδώ 

2ν δίπισκα εδώ 
3ν δίπισκα εδώ 

 

 

 

 

 Α) 18    Β) 17    Γ) 16    

 Γ) 15    Δ) 14  

23) Έλα θύιιν ραξηί δηπιώζεθε ζηε κέζε ηξεηο 

θνξέο, θαη κεηά μεδηπιώζεθε. Οη επηά γξακκέο όπνπ έγηλαλ νη ηζαθίζεηο είλαη αθόκε νξαηέο. Αλ 

θνηηάμνπκε ην θύιιν ηνπ ραξηηνύ από ην πιάη, πνηα από ηηο αθόινπζεο εηθόλεο δεν κπνξεί λα είλαη 

απηό πνπ βιέπνπκε;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Ο Νηίλνο έρεη δέθα θνκκάηηα ραξηί. Σε θάπνηα από ηα ραξηηά έγξαςε ηνλ αξηζκό 3 ελώ ζηα 

ππόινηπα έγξαςε ηνλ 4. Αλ ην άζξνηζκα ησλ δέθα αξηζκώλ πνπ έγξαςε ν Νηίλνο είλαη 

πνιιαπιάζην ηνπ 17, πόζεο θνξέο έγξαςε ηνλ 4;  

 

 Α) 1     Β) 2    Γ) 3     Γ) 4    Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε   

 

25) Σηνλ πίλαθα είλαη γξακκέλνη νη θπζηθνί αξηζκνί από ην 1 κέρξη ην 

10. Έλαο καζεηήο έζβεζε δύν αξηζκνύο θαη ακέζσο κεηά έγξαςε 

ζηνλ πίλαθα ην άζξνηζκά ηνπο κεησκέλν θαηά 1. (Π. ρ. αλ είρε ζβήζεη 

ηνπο 4 θαη 8, ζα έγξαθε ηνλ 11). Μεηά έλαο άιινο καζεηήο έζβεζε 

δύν από ηνπο αξηζκνύο πνπ άθεζε ζηνλ πίλαθα ν πξώηνο, θαη 

έγξαςε ην άζξνηζκά ηνπο κεησκέλν θαηά 1. Η δηαδηθαζία απηή 

ζπλερίζηεθε κέρξη πνπ ζην ηέινο έκεηλε ζηνλ πίλαθα κόλν έλαο 

αξηζκόο. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο πνπ έκεηλε;  

 

 Α) θάπνηνο αξηζκόο κηθξόηεξνο ηνπ 11      Β) 11     Γ) 46      

Γ) θάπνηνο αξηζκόο κεγαιύηεξνο ηνπ 46     Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα    
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o15

O

1A

3A

2A 4A

26) Θεσξνύκε ηνπο αξηζκνύο  
2010

α
2011

 , 
20102010

β
20112011

 , 
201020102010

γ
201120112011

 . Πνην από ηα 

παξαθάησ ηζρύεη;  

 

Α) α β γ           Β) α γ β    Γ) γ α β         

Γ) γ β α   Δ) α β γ   

27) Έλα θαγθνπξό ζέιεη λα ρξσκαηίζεη ηα ελλέα ηεηξαγσλάθηα 

ελόο ηεηξαγώλνπ δηαζηάζεσλ 3 3 , έηζη ώζηε ηα ηεηξαγσλάθηα 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνηλή θνξπθή λα είλαη δηαθνξεηηθνύ 

ρξώκαηνο. Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο ρξσκάησλ πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη;  

 

 Α) 3          Β) 4    Γ) 5          Γ) 6     Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα   

 

28) Τν κεγάιν ηζόπιεπξν ηξίγσλν απνηειείηαη από 16 πξάζηλα 

ηξηγσλάθηα, ην θάζε έλα από ηα νπνία έρεη εκβαδόλ  1
2

m . Πόζν 

είλαη ην εκβαδόλ ηνπ θόθθηλνπ ηξηγώλνπ  ΑΒΓ;  

 

 Α) 5
2

m      Β) 5,5
2

m     

Γ) 6
2

m      Γ) 6,5
2

m     

Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα   

 

29) Ο Νίθνο θαη ν Μηράιεο κάδεπαλ θαξύδηα θάζε κέξα γηα επηά ζπλερόκελεο κέξεο, αξρίδνληαο 

από κία Γεπηέξα. Τελ Γεπηέξα απηή κάδεςαλ ηνλ ίδην αξηζκό από θαξύδηα. Κάζε επόκελε κέξα ν 

Νίθνο κάδεπε  40  θαξύδηα πεξηζζόηεξα από απηά πνπ είρε καδέςεη ηελ πξνεγνύκελε, ελώ ν 

Μηράιεο κάδεπε ηα δηπιάζηα από απηά πνπ είρε καδέςεη ηελ πξνεγνύκελε. Σην ηέινο ηεο έβδνκεο 

κέξαο είραλ καδέςεη ζπλνιηθά ηνλ ίδην αξηζκό από θαξύδηα. Πόζα θαξύδηα κάδεςε ν θαζέλαο ηε 

Γεπηέξα;  

 

 Α) 3          Β) 5    Γ) 7           Γ) 10      Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα   

 

30) Ο Δπθιείδεο πεξηεξγαδόηαλ κία γσλία  
o

15 . Πεγαίλνληαο από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη 

παίξλνληαο ζεκεία ελαιιάμ ζηηο δύν πιεπξέο ηεο γσλίαο, δσγξάθηζε ίζα κεηαμύ 

ηνπο επζύγξακκα ηκήκαηα  1 1 2 2 3OA A A A A . . .   . Σην ζρήκα 

θαίλνληαη ηα πξώηα ηέζζεξα ηέηνηα επζύγξακκα 

ηκήκαηα (ηα  1OA , 1 2A A , 

2 3A A , 

A 

Γ 

B 
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3 4A A ). Πνηνο είλαη  

ν κέγηζηνο αξηζκόο επζύγξακκσλ ηκεκάησλ  

πνπ κπνξεί λα δσγξαθίζεη  

ν Δπθιείδεο;  

 

  

Α) 4     Β) 5    Γ) 6     Γ) 7    Δ) πεξηζζόηεξα από 7   
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Θέμαηα Καγκοσρό 2010                                                Δπίπεδο:  4 

(γηα καζεηέο ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ θαη Α' ηάμεο Λπθείνπ) 

 

 

1) Πόζν είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ  20102010  δηά  2010; 

 

Α) 11      Β) 101  Γ) 1001  Γ) 10001     

Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα  

 

2) ε έλα ξάθη ππήξραλ κεξηθά βηβιία. Ο Γηάλλεο δηάβαζε ην 

85% από απηά ηα βηβιία θαη ε αδειθή ηνπ ε Γηάλλα δηάβαζε 

ην 90%. Αλ ε Γηάλλα δηάβαζε έλα πεξηζζόηεξν βηβιίν από 

ηνλ Γηάλλε, πόζα ήηαλ ηα βηβιία ζην ξάθη;  

 

Α) 5    Β) 17         Γ) 18        Γ) 20        Δ) 25  

  

3) Ο Αληώλεο πξόζζεζε ηνπο αξηζκνύο  5 8 15 18 25 28 35 38 ... 95 98            θαη ε 

Αλησλία ηνπο  3 9 13 19 23 29 33 39 ... 93 99          . Πόζν πην κεγάιν είλαη ην άζξνηζκα 

ηνπ Αληώλε από ηεο Αλησλίαο;  

 

Α) 0     Β) 5          Γ) 9   Γ) 10        Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα  

 

4) Σν ζηεξεό ζην δηπιαλό ζρήκα απνηειείηαη από ηέζζεξηο ίδηνπο θύβνπο. 

Σν νιηθό εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο θαζελόο από απηνύο ηνπο ηέζζεξηο 

θύβνπο είλαη 24
2

cm . Πόζν είλαη ην νιηθό εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

ζηεξενύ;  

 

Α) 80
2

cm  Β) 64
2

cm  Γ) 40
2

cm    Γ) 32
2

cm         Δ) 24
2

cm   

 

5) Κάζε θνξά πνπ ε Αλζή έρεη ηα γελέζιηά ηεο παίξλεη δώξν ηόζα ινπινύδηα όζα ε ειηθία ηεο. 

ήκεξα ε Αλζή έρεη ηα γελέζιηα ηεο. Τπνινγίδεη όηη όια ηα ινπινύδηα πνπ έρεη πάξεη ζηα γελέζιηα 

ηεο, καδί κε ηα ζεκεξηλά, είλαη 120. Πόζσλ ρξνλώλ είλαη ζήκεξα ε Αλζή;  

 

Α) 10  Β) 12  Γ) 14    Γ) 15         Δ) 20  

 

6) Πόζν θάλεη  123 234 345 456 567 678 789      ; 

 

Δξσηήζεηο  3  πόλησλ: 
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Α) 2992 Β) 3092 Γ) 3192   Γ) 3182

    Δ) άιιε απάληεζε  

7) ε έλα ηεηξαγσληζκέλν ραξηί είλαη ζεκεησκέλα έμη ζεκεία (ηα 

πξάζηλα ζην ζρήκα). Ζ Διέλε έλσζε θάπνηα από ηα ζεκεία γηα 

λα ζρεδηάζεη έλα γεσκεηξηθό ζρήκα. Σόηε ην ζρήκα πνπ 

ζρεδίαζε  

 

Α) απνθιείεηαη λα είλαη ηεηξάγσλν.  

Β) απνθιείεηαη λα είλαη παξαιιειόγξακκν κε δύν άληζεο 

πιεπξέο.  

Γ) απνθιείεηαη λα είλαη ηξαπέδην.  

Γ) απνθιείεηαη λα είλαη ακβιπγώλην ηξίγσλν.  

Δ) κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε από ηα ηέζζεξα ζρήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο άιιεο 

απαληήζεηο.  

 

8) Με βάζε ηα δηπιαλά ζρήκαηα νη αξραίνη Ππζαγόξεηνη 

 δηαπίζησζαλ, αληίζηνηρα, ηηο ηζόηεηεο  1 3 2 2   , 

1 3 5 3 3    ,  

1 3 5 7 4 4     .  

Με πόζν ηζνύηαη ην 

1 3 5 7 9 11 ... 97 99        ;  

 

Α) 17 17  Β) 50 50  Γ) 4 99    Γ) 99 99        Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα  

 

ην πνηάκη ππάξρνπλ πέληε γέθπξεο πνπ ζπλδένπλ ηηο 

απέλαληη όρζεο ηνπ. Έλα θαγθνπξό μεθίλεζε από ηε κία 

πιεπξά ηνπ πνηακνύ, πέξαζε όιεο ηηο γέθπξεο από 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ θάζε κία, θαη ζην ηέινο βξέζεθε 

ζηε ζέζε από όπνπ μεθίλεζε. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ 

αξηζκνύο αποκλείεται λα ηζνύηαη κε 

   ην πιήζνο ησλ θνξώλ πνπ  

    δηέζρηζε ην πνηάκη;  

 

 

 

 

 

 

9)  
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Δξσηήζεηο  4  πόλησλ: 

 

Α) 40  Β) 42  Γ) 43    Γ) 44         Δ) 46  

10) Tν  ΑΒΓΓ  είλαη ηεηξάγσλν θαη ηα   ΒΓΔ, ΑΒΕ  είλαη ηζόπιεπξα 

ηξίγσλα. Αλ ην  ΑΒ  είλαη  1 m, πόζν είλαη ην κήθνο  ΕΔ; 

 

Α) 2  m  Β) 
3

2
 m  Γ) 3  m    

Γ) 5 1  m         Δ) 6 1  m   

 

 

 

 

11) Μία κέξα έλα θαγθνπξό πνπ ήμεξε καζεκαηηθά είπε: ην 

γηλόκελν ηεο ειηθίαο κνπ επί ην γηλόκελν ηεο ειηθίαο ηνπ παηέξα 

κνπ είλαη 2010. Αλ ηα θαγθνπξό δνύλε θάησ από εθαηό ρξόληα, 

πόζν ρξνλώλ ήηαλ ηόηε ν παηέξαο ηνπ θαγθνπξό;  

 

Α) Ήηαλ θάησ από 65 ρξνλώλ.   

Β) Ήηαλ 65 ρξνλώλ.  

Γ) Ήηαλ 67 ρξνλώλ.  

Γ) Ήηαλ πάλσ από 67 ρξνλώλ αιιά θάησ από 80.   

Δ) Γελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα απηό πνπ είπε ην θαγθνπξό.  

 

12) Πόζεο κνίξεο είλαη ε γσλία σ  

ζην δηπιαλό ζρήκα;  

 

 

 

 

 

 

Α) 
ν

10   Β) 
ν

20  Γ) 
ν

30     Γ) 
ν

40   Δ) 
ν

50   

 

13) Πόζνη θπζηθνί αξηζκνί ππάξρνπλ πνπ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπο είλαη 2010 θαη ην γηλόκελν 

ησλ ςεθίσλ ηνπο είλαη 2;   

Α 

Ε 

Δ 

Β 

Γ Γ 

1 

o330 o90

o20

ω
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Α) θαλέλαο   Β) 2010 Γ) 2009   Γ) 1005        Δ) 1004 

14) ην ζρήκα παξαθάησ έρνπκε λα πάκε από ην    ζην     αθνινπζώληαο ηα βειάθηα. 

Τπάξρνπλ πνιινί 

ηξόπνη. ε θάζε κία από 

απηέο ηηο δηαδξνκέο 

πξνζζέηνπκε ηνπο 

αξηζκνύο πνπ ζπλαληάκε. 

Πόζα δηαθνξεηηθά 

αζξνίζκαηα ζα έρνπκε 

όηαλ θηάζνπκε ζην   

;  

 

Α) 1  Β) 2  Γ) 3    Γ) 4        Δ) 6  

 

15) Κάπνηνλ κήλα παξαηεξήζεθε όηη ηξεηο Γεπηέξεο έπεθηαλ ζε εκεξνκελία πνπ ήηαλ άξηηνο 

(δπγόο) αξηζκόο ελώ νη ππόινηπεο Γεπηέξεο έπεθηαλ ζε εκεξνκελία πνπ ήηαλ πεξηηηόο (κνλόο) 

αξηζκόο. Ση κέξα ήηαλ ε 1ε εθείλνπ ηνπ κήλα;    

 

Α) Σεηάξηε     Β) Πέκπηε       Γ) Παξαζθεπή  Γ) άββαην     Δ) Κπξηαθή 

 

16) Έλαο θύθινο αθηίλαο 4 ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ίδηα θακππιόγξακκα ζρήκαηα 

πνπ απνηεινύληαη από εκηθύθιηα αθηίλαο 2 θαη ηόμα ηνπ αξρηθνύ θύθινπ. Πόζε 

είλαη ε πεξίκεηξνο θαζελόο από ηα ηέζζεξα θακππιόγξακκα ζρήκαηα;  

 

Α) 2π   Β) 4π   Γ) 6π     Γ) 8π         Δ) 12π 

 

17) Σν γξάθεκα δίπια δείρλεη ηελ απόζηαζε θαη ηνλ 

ρξόλν πνπ έθαλαλ λα ηξέμνπλ πέληε καζεηέο. Ζ 

ηαρύηεηα ηνπ θαζελόο είλαη ζηαζεξή. Πνηνο καζεηήο είλαη 

ν πην γξήγνξνο;  

 

Α) ν Άξεο    Β) ν Βαζίιεο     

Γ) ε Γηάλλα      Γ) ε Γαλάε           

Δ) ε Διέλε  

 

Βαζίλης 

Άρης 

Γιάννα 

Δλένη 

Γανάη 

τρόνος 

α
π

ό
ζ

ηα
ζ

η
 

Ο 
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Δξσηήζεηο  5  πόλησλ: 

 

 

18) Γηπιώλνπκε έλα 

ηξίγσλν θαηά κήθνο 

ηεο δηαθεθνκκέλεο 

γξακκήο γηα λα 

θαηαζθεπάζνπκε ην 

ζρήκα ζην δεμί 

κέξνο ηεο εηθόλαο. 

Σν αξρηθό ηξίγσλν 

έρεη εκβαδόλ 30. Σν γξακκνζθηαζκέλν κέξνο ηνπ ζρήκαηνο πνπ θαηαζθεπάζακε έρεη εκβαδόλ 10. 

Πόζν είλαη ην εκβαδόλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ θαηαζθεπάζακε;  

 

Α) 10   Β) πάλσ από 10 αιιά θάησ από 20    Γ) 20     

Γ) πάλσ από 20 αιιά θάησ από 30          Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  

 

19) Ο Γηάλλεο ηνπνζέηεζε δέθα ίδηα πνηήξηα ην έλα κέζα ζην άιιν θαη έθηηαμε 

κία ζηήιε ύςνπο 29 cm. (Βιέπε ηελ εηθόλα, πνπ δείρλεη έλα κέξνο ηεο ζηήιεο). 

Μεηά ηνπνζέηεζε άιια δέθα πνηήξηα από πάλσ γηα λα θηηάμεη κηα παξόκνηα 

ζηήιε από είθνζη πνηήξηα. Ζ δεύηεξε ζηήιε είρε ύςνο 49 cm. Πόζν ύςνο έρεη ην 

θάζε πνηήξη;   

 

Α) 8 cm Β) 10 cm Γ) 11 cm   Γ) 12 cm        Δ) 14 cm  

 

20) Σν θαζέλα από ηα μαδέιθηα ηνπ Βαζίιε πξόζζεζε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ κήλα γέλλεζεο ηνπ 

(π.ρ. αλ θάπνηνο είρε γελλεζεί ζηηο 20 Μαξηίνπ, ζα έβξηζθε 20 3 23  ). Ο θάζε μάδειθνο ηνπ 

Βαζίιε βξήθε άζξνηζκα 35. Σα γελέζιηα ηνπο ήηαλ όια ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο. Πνηνο είλαη ν 

κεγαιύηεξνο δπλαηόο αξηζκόο μαδέιθσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν Βαζίιεο;   

 

Α) 7   Β) 8  Γ) 9    Γ) 10         Δ) 12 

 

 

21) Σν  ΑΒΓΓ   είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην θαη ην Μ είλαη ην κέζνλ 

ηεο ΑΒ. Αλ   AM 1   θαη  
ν

ΓΜΓ 90 , πόζε είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ 

ηξαπεδίνπ  ΑΒΓΓ;  

 

A 

Μ 

Β Γ 

Γ 

1 

1 
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o7

O

1A

3A

2A 4A

Α) 5  Β) 6  Γ) 7     

Γ) 8      Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε 

 22) Γύν επζείεο παξάιιειεο πξνο ηελ βάζε ελόο 

ηξηγώλνπ δηαηξνύλ ηηο άιιεο δύν πιεπξέο ζε ηξία ίζα 

κέξε, όπσο ζην ζρήκα. Ση θιάζκα ηνπ εκβαδνύ ηνπ 

ηξηγώλνπ είλαη γξακκνζθηαζκέλν;  

 

Α) 
1

3
  Β) 

1

2
  Γ) 

4

9
     

Γ) 
2

3
         Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα 

 

23) ηνλ πίλαθα είλαη γξακκέλνη νη αξηζκνί  
2 3 4 5 6 7 8

2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8   θαη  

9
9 .   Πόζνη από απηνύο είλαη ηέιεηα ηεηξάγσλα; 

 

Α) δύν  Β) ηξεηο Γ) ηέζζεξηο   Γ) πέληε Δ) όινη 

 

 

24) ην βάζνο ηεο ζάιαζζαο ηεο Παξακπζίαο δνύλε ρηαπόδηα 

κε έμη πόδηα, κε επηά πόδηα θαη κε νθηώ πόδηα. Σα ρηαπόδηα κε 

επηά πόδηα ιέλε πάληα ςέκαηα ελώ ηα ρηαπόδηα κε έμη ή κε 

νθηώ πόδηα ιέλε πάληα ηελ αιήζεηα. Μηα κέξα καδεύηεθαλ ηξία 

ρηαπόδηα. Σν πξώην είπε "κεηαμύ καο έρνπκε 23 πόδηα", ην 

δεύηεξν είπε "κεηαμύ καο έρνπκε 21 πόδηα" θαη ην ηξίην είπε 

"κεηαμύ καο έρνπκε 20 πόδηα". Πην ρηαπόδη είπε ηελ αιήζεηα;  

 

Α) θαλέλα    Β) ην πξώην    Γ) ην δεύηεξν Γ) ην ηξίην Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  

 

25) Ο Δπθιείδεο πεξηεξγαδόηαλ κία γσλία  
o

7 . Πεγαίλνληαο από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη 

παίξλνληαο ζεκεία ελαιιάμ ζηηο δύν πιεπξέο ηεο γσλίαο, δσγξάθηζε ίζα κεηαμύ ηνπο επζύγξακκα 

ηκήκαηα  1 1 2 2 3OA A A A A ...   . ην ζρήκα θαίλνληαη ηα πξώηα ηέζζεξα ηέηνηα επζύγξακκα 

ηκήκαηα (ηα  1OA , 1 2A A , 2 3A A , 3 4A A ). Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο 

επζύγξακκσλ ηκεκάησλ πνπ κπνξεί λα δσγξαθίζεη 

ν Δπθιείδεο;  

 

2 
2 

3 
3 4 

4 

5 
5 

6 
6 7 

7 

8 
8 9 

9 
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Α) 11    Β) 12    Γ) 13     Γ) 14    Δ) πεξηζζόηεξα από 14   

26) Πόζν είλαη ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιειόγξακκνπ 

ζην ζρήκα δίπια;  

 

 Α) 2     Β) 3    Γ) 4      

Γ) 5    Δ) 6  

 

27) Μεξηθνί από ηνπο επηά λάλνπο έιεγαλ πάληα ηελ αιήζεηα ελώ νη ππόινηπνη έιεγαλ πάληα 

ςέκαηα. Ζ Υηνλάηε απνθάζηζε κηα κέξα λα κάζεη πόζνη έιεγαλ αιήζεηα θαη πόζνη ςέκαηα. Ρώηεζε 

ηνλ θαζέλα ρσξηζηά πόζνη από ηνπο ππόινηπνπο έμη ιέλε ςέκαηα. Ο θάζε λάλνο απάληεζε "νη 

ππόινηπνη έμη ιέλε όινη πάληα ςέκαηα". Πόζνη από ηνπο επηά λάλνπο ιέλε πάληα ςέκαηα;  

 

 Α) 7     Β) 6    Γ) 2     Γ) 1    Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα  

 

28) Πόζνη ηξηςήθηνη αξηζκνί ππάξρνπλ πνπ ην κεζαίν ςεθίν ηνπο είλαη ν κέζνο όξνο ησλ δύν 

αθξηαλώλ;   

 

 Α) 9     Β) 12   Γ) 16  Γ) 25    Δ) 45   

 

29) Σν ζρήκα δείρλεη έλα ηεηξάγσλν  ΑΒΓΓ πιεπξάο 2 θαη 

δύν ηόμα θύθινπ κε θέληξα ηηο θνξπθέο Β θαη Γ αληίζηνηρα. 

Ο γαιάδηνο θύθινο έρεη ην θέληξν ηνπ ζην κέζν ηεο 

δηαγσλίνπ  ΒΓ  θαη εθάπηεηαη ζηα δύν ηόμα. Πόζν είλαη ην 

εκβαδόλ ηνπ γαιάδηνπ θύθινπ;  

 

 Α)  2 3 2 π     Β) 
2

π
2

    

Γ) 2 3π   Γ) 
π

2
   Δ) 2π 

 

30) Ο Λεσλίδαο ρξεζηκνπνίεζε όζα πεξηζζόηεξα θπβάθηα κπνξνύζε γηα 

λα θηηάμεη έλα θηίξην. Από ην κπξνζηηλό κέξνο θαη από ην αξηζηεξό πιάη, 

ην θηίξην θαίλεηαη αθξηβώο ην ίδην, όπσο δείρλεη ε πάλσ εηθόλα. Μεηά ν 

Λεσλίδαο αθαίξεζε όζα πεξηζζόηεξα θπβάθηα κπνξνύζε. Σώξα ην θηίξην 

πάιη θαίλεηαη ην ίδην από ην κπξνζηηλό κέξνο θαη από ην αξηζηεξό πιάη, 

είλαη όκσο όπσο δείρλεη ε θάησ εηθόλα. Πόζα θπβάθηα αθαίξεζε ν 

Λεσλίδαο;  

A 

Γ Γ 

Β 

K 
2 

2 

2

o
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 Α) 6     Β) 14  Γ) 20  Γ) 24    Δ) 26   
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Δξσηήζεηο  3  πόλησλ: 

Θέμαηα Καγκοσρό 2010                                                Δπίπεδο:  5 

(γηα καζεηέο ηεο Β' θαη  Γ' ηάμεο Λπθείνπ) 

 

1) Τν πξώην ζρήκα δεμηά είλαη ηεηξάγσλν πιεπξάο  

1 cm. Τα επόκελα απνηεινύληαη, αληίζηνηρα, από  

2, 3, 4, … (έλα παξαπάλσ ηε θνξά) παξόκνηα ηεηξάγσλα. Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ εθαηνζηνύ 

ζρήκαηνο; 

 

Α) 101 cm     Β) 202 cm   Γ) 204 cm  Γ) 301 cm    Δ) 400 cm  

 

2) Πνην από ηα παξαθάησ αλαπηύγκαηα δελ είλαη ην αλάπηπγκα θύβνπ; 

 

    Α)                 Β)                    Γ)                          Γ)      Δ)  

 

 

 

 

3) Γύν άδεηα θπβηθά δνρεία έρνπλ εκβαδόλ βάζεο ίζν κε  
2

1dm  θαη  
2

4dm , αληίζηνηρα. Θέινπκε 

λα γεκίζνπκε ην κεγάιν δνρείν κε λεξό, ην νπνίν κεηαθέξνπκε από ηελ πεγή ρξεζηκνπνηώληαο ην 

κηθξό δνρείν. Πόζεο θνξέο πξέπεη λα πάκε ζηελ πεγή;  

 

 Α) 2 θνξέο       Β) 4 θνξέο    Γ) 6 θνξέο   Γ) 8 θνξέο      Δ) 16 θνξέο  

 

4) Πόζνη ηεηξαςήθηνη αξηζκνί ππάξρνπλ πνπ είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 5 θαη ησλ νπνίσλ ηα ςεθία 

είλαη όια πεξηηηνί αξηζκνί; (Οη επαλαιήςεηο ςεθίσλ επηηξέπνληαη.) 

 

Α) 900       Β) 625  Γ) 250   Γ) 125      Δ) 100  

 

5) Μία θαζεγήηξηα είπε όηη όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηεο ήζαλ 16 ρξνλώλ ή παξαπάλσ. Μεηά όκσο 

θαηάιαβε όηη έθαλε ιάζνο. Πνην από ηα παξαθάησ είλαη σίγουρα ζσζηό; 

 

Α) Όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο είλαη αθξηβώο 16 ρξνλώλ  

Β) Όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο είλαη παξαπάλσ από 16 ρξνλώλ  

Γ) Όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο είλαη θάησ από 16 ρξνλώλ  

Γ) Μεξηθά από ηα παηδηά ηεο ηάμεο είλαη θάησ από 16 ρξνλώλ  

Δ) Υπάξρεη παηδί ζηελ ηάμε πνπ είλαη 17 ρξνλώλ ή παξαπάλσ  
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6) Σε έλα θνπηί δηαζηάζεσλ  5 5   ππάξρνπλ επηά πιαθάθηα 

δηαζηάζεσλ 3 1 . Θέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε ηα πιαθάθηα κέζα 

ζην θνπηί (ρσξίο λα ηα βγάινπκε έμσ) ώζηε λα δεκηνπξγεζεί 

ρώξνο γηα άιιν έλα πιαθάθη. Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο 

από πιαθάθηα πνπ πξέπεη λα κεηαθηλήζνπκε;  

 

Α) 2     Β) 3  Γ) 4   

Γ) 5  Δ)  είλαη αδύλαηνλ 

 

7) Πνηνο από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο;  

 

Α) 
10

20     Β) 
20

10  Γ) 
200

1   Γ) 
100

2  Δ)  
2

100  

 

8) Πνηνο από ηνπο αθόινπζνπο αξηζκνύο ηζνύηαη κε ην πιήζνο 

ησλ αθκώλ θάπνηνπ πξίζκαηνο; (Σηελ εηθόλα θαίλεηαη έλα 

πξίζκα, πνπ όκσο δελ είλαη ην δεηνύκελν).   

 

Α) 100       Β) 200  Γ) 2008    

Γ) 2009  Δ) 2010  

 

9) Πόζνη δηςήθηνη αξηζκνί ππάξρνπλ κε ςεθίν δεθάδσλ ην  x  θαη ςεθίν κνλάδσλ ην  y, όπνπ ηα  

x, y   ηθαλνπνηνύλ ηελ ζρέζε     
2 2

x 3 y 2 0    ;  

 

Α) 1       Β) 2   Γ) 6   Γ) 32      Δ) θαλέλαο  

 

10) Η εηθόλα δείρλεη έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο 2. Τα εκηθύθιηα έρνπλ 

θέληξα ηηο θνξπθέο ηνπ ηεηξαγώλνπ θαη δηέξρνληαη από ην θέληξν 

ζπκκεηξίαο ηνπ. Οη γξακκνζθηαζκέλνη θύθινη έρνπλ θέληξα 

ζηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξαγώλνπ θαη εθάπηνληαη ζηα 

αληίζηνηρα εκηθύθιηα. Πόζν είλαη ην εκβαδόλ ηνπ 

γξακκνζθηαζκέλνπ ρσξίνπ;  

 

Α)  4 3 2 2 π  Β) 2π    

Γ) 
3

π
4

   Γ) π       Δ) 
π

4
 

 

 

ακμή 

ακμή 

ακμή 
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Δξσηήζεηο  4  πόλησλ: 

 

11) Οη αξηζκνί  3 67, 7, 7   είλαη δηαδνρηθνί όξνη γεσκεηξηθήο πξνόδνπ. Πνηνο είλαη ν επόκελνο 

όξνο ηεο πξνόδνπ απηήο;  

 

Α) 9 7        Β) 12 7   Γ) 5 7    Γ) 10 7       Δ) 1 

 

12) Η ρνξδή  ΑΒ  θύθινπ εθάπηεηαη ζε έλαλ νκόθεληξν 

εζσηεξηθό θύθιν. Αλ  A B 1 6 ,  πόζν είλαη ην εκβαδόλ ηνπ 

γξακκνζθηαζκέλνπ ρσξίνπ;  

 

Α) 32π      Β) 63π   

Γ) 64π   Γ) 
2

32π    

Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  

 

13) Γύν θπζηθνί αξηζκνί  x  θαη  y  ηθαλνπνηνύλ  2x 5y.  Μόλν έλαο από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο 

ζα κπνξνύζε λα ηζνύηαη κε  x y . Πνηνο;   

 

Α) 2011  Β) 2010 Γ) 2009  Γ) 2008    Δ) 2007 

 

14) Ο δάζθαινο έβαιε ζην λνπ ηνπ έλαλ δηςήθην αξηζκό. Οη καζεηέο έγξαςαλ ζην αξηζηεξό κέξνο 

ηνπ πίλαθα όινπο ηνπο δηςήθηνπο πνπ είηε ιήγνπλ ζε  5  είηε είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ  7. Δπίζεο, 

έγξαςαλ ζην δεμί κέξνο ηνπ πίλαθα όινπο ηνπο δηςήθηνπο πνπ είηε είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ  12  είηε 

είλαη κηθξόηεξνη από ην  21. Ο αξηζκόο ηνπ δαζθάινπ ήηαλ γξακκέλνο θαη ζηα δύν κέξε ηνπ 

πίλαθα. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ πέληε αξηζκνύο ζα κπνξνύζε λα είλαη ν αξηζκόο ηνπ 

δαζθάινπ;  

 

Α) 12       Β) 25   Γ) 49   Γ) 60      Δ) 84 

 

15) Σε κία ζαθνύια ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξσκαηηζηέο κπάιεο. Οη κπάιεο είλαη 

κνλόρξσκεο, κπιε, πξάζηλνπ ή θόθθηλνπ ρξώκαηνο. Υπάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία κπάια από θάζε 

έλα από ηα ηξία απηά ρξώκαηα. Ξέξνπκε όηη αλ θάπνηνο ηξαβήμεη ζηε ηύρε πέληε κπάιεο ηόηε 

νπσζδήπνηε α) δύν ή πεξηζζόηεξεο κπάιεο έρνπλ θόθθηλν ρξώκα θαη β) ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο κπάιεο ηνπ ηδίνπ ρξώκαηνο. Πόζεο κπιε κπάιεο ππάξρνπλ ζηε ζαθνύια;  

 

Α) 1     Β) 2            Γ) 3       Γ) 4    Δ) δελ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε  

A B 
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16) Πνην από ηα παξαθάησ γξαθήκαηα αληηζηνηρεί ζην ζύλνιν ιύζεσλ ηεο εμίζσζεο      

   
2 2

x x y y 4    ; 

  

Α)            Β)                                   Γ)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Γ)                                                      Δ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Πόζα νξζνγώληα ηξίγσλα κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ελώλνληαο ηξεηο 

θνξπθέο θαλνληθνύ δεθαηεηξάγσλνπ;  

 

Α) 42       Β) 84   Γ) 88   Γ) 98      Δ) 168  

 

18) Κάζε αζηεξάθη ζηελ παξαθάησ παξάζηαζε αληηθαζίζηαηαη είηε κε έλα “ζπλ” (“+”)  είηε κε έλα  

“επί” (“  ”). Αλ  Ν ν κεγαιύηεξνο δπλαηόο αξηζκόο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από απηή ηελ 

δηαδηθαζία, πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο πξώηνο παξάγνληαο ηνπ  Ν;  

 

 

 

 

 

Α) 2     Β) 3             Γ) 5         Γ) 7    Δ) θαλέλαο από ηνπο πξνεγνύκελνπο  
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Δξσηήζεηο  5  πόλησλ: 

19) Τν κήθνο ησλ πιεπξώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη θπζηθνί αξηζκνί ηεο κνξθήο 13, x  θαη  y, 

αληίζηνηρα. Πόζε είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ ηξηγώλνπ αλ  xy 105 ;  

 

Α) 35       Β) 39   Γ) 51   Γ) 69      Δ) 119 

 

20) Μηα καθξόζηελε ινπξίδα ραξηηνύ (κε παξάιιειεο πιεπξέο) δηπιώλεηαη ηξεηο θνξέο, όπσο 

δείρλεη ην ζρήκα. Πόζεο κνίξεο είλαη ε γσλία  β   αλ  
ν

α 70 ;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) 
o

140  Β) 
o

130   Γ) 
o

120   Γ) 
o

110      Δ) 
o

100  

 

21) Φέξλνπκε επζείεο παξάιιειεο πξνο ηελ βάζε ΒΓ ελόο 

ηξηγώλνπ  ΑΒΓ, πνπ ρσξίδνπλ θάζε κία από ηηο δύν άιιεο 

πιεπξέο ζε δέθα ίζα ηκήκαηα, αληίζηνηρα. Τη πνζνζηό ηνπ 

εκβαδνύ ηνπ ηξηγώλνπ είλαη γαιάδην;  

 

Α) 42,5%       Β) 45%    Γ) 46%   

Γ) 47,5%      Δ) 50% 

 

22) Σε έλαλ αγώλα δξόκνπ πήξαλ κέξνο ηξηάληα αζιεηέο πνπ 

ηεξκάηηζαλ όινη θαη δελ ππήξραλ ηζνπαιίεο. Μεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα 

ν θαζέλαο ξσηήζεθε ζε πνηα ζέζε ηεξκάηηζε. Οη απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ ήηαλ αξηζκνί από ην  1  σο ην  30, αιιά δελ είπαλ όινη ηελ 

αιήζεηα. Αλ ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ηνπο ήηαλ  355, πνηνο είλαη 

ν κηθξόηεξνο δπλαηόο αξηζκόο δξνκέσλ πνπ είπε ςέκαηα;  

 

Α) 2     Β) 3           Γ) 4      Γ) 5   Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  

α 

β 

Α 

Β Γ 
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23) Σε έλα δάζνο ππάξρνπλ πέληε δώα. Ολνκάδνληαη Άιθα, Βήηα, Γάκκα, Γέιηα θαη Έςηινλ. 

Κάπνηα από ηα πέληε δώα είλαη ειέθαληεο ελώ ηα ππόινηπα είλαη θαγθνπξό. Οη ειέθαληεο ιέλε 

πάληα ςέκαηα θαη ηα θαγθνπξό ιέλε πάληα ηελ αιήζεηα. Ο Άιθα είπε όηη ν Βήηα είλαη θαγθνπξό. Ο 

Βήηα είπε όηη ν Γάκκα είλαη ειέθαληαο. Ο Γάκκα  είπε όηη ν Γέιηα είλαη ειέθαληαο. Ο Γέιηα είπε όηη 

ν Έςηινλ θαη ν Άιθα είλαη δηαθνξεηηθνύ είδνπο δώα. Ο Έςηινλ είπε όηη ν Άιθα είλαη θαγθνπξό. 

Πόζα από ηα πέληε απηά δώα είλαη ειέθαληεο;  

 

       Α) έλα     Β) δύν    Γ) ηξία   Γ) ηέζζεξα     Δ) δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε  

 

24) Έλαο καζεηήο έγξαςε ζηε ζεηξά κεξηθνύο αξηζκνύο. Οη πξώηνη ηξεηο ήζαλ νη 1, 2, 3. Από ηνλ 

ηέηαξην θαη πέξα ππνιόγηδε ηνλ θάζε λέν αξηζκό εμεηάδνληαο ηνπο ηξεηο ακέζσο πξνεγνύκελνύο 

ηνπ θαη θάλνληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: ν ηξίηνο από απηνύο ηνπο ηξεηο αθαηξείηαη από ην άζξνηζκα 

ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ. Τν απνηέιεζκα ηεο πξάμεο είλαη ν λένο αξηζκόο. Έγξαςε δηαδνρηθά 

ηνπο 1, 2, 3,  1 2 3 0   ,  2 3 0 5   ,  3 0 5 2    ,    0 5 2 7    , … . Πόζν είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ πξώησλ ρηιίσλ αξηζκώλ ηεο ζεηξάο;  

 

Α) 1500    Β) 1501  Γ) 1500  Γ) 1501    Δ) θαλέλαο από ηνπο πξνεγνύκελνπο   

 

25) Ο ηνίρνο είλαη ζηξσκέλνο κε δύν εηδώλ 

ηεηξάγσλα πιαθάθηα πιεπξώλ  α  θαη  β, αληίζηνηρα, 

όπσο δείρλεη ην ζρήκα. Οη δύν δηαθεθνκκέλεο 

γξακκέο (ε νξηδόληηα θαη ε πιάγηα) ζρεκαηίδνπλ 

γσλία  
o

30 .  Πόζνο είλαη ν ιόγνο  
α

β
;    

 

Α) 2 3      Β) 2 3    Γ) 3 2   

Γ) 3 2  Δ) 2 

 

26) Σηνλ πίλαθα είλαη γξακκέλνη νη θπζηθνί αξηζκνί από ην 1 

κέρξη ην 10, από δέθα θνξέο ν θαζέλαο. Έλαο καζεηήο έζβεζε 

δύν αξηζκνύο θαη ακέζσο κεηά έγξαςε ζηνλ πίλαθα ην 

άζξνηζκά ηνπο κεησκέλν θαηά 1. (Π. ρ. αλ είρε ζβήζεη ηνπο 4 θαη 

8, ζα έγξαθε ηνλ 11). Μεηά έλαο άιινο καζεηήο έζβεζε δύν 

από ηνπο αξηζκνύο πνπ άθεζε ζηνλ πίλαθα ν πξώηνο, θαη έγξαςε ην άζξνηζκά ηνπο κεησκέλν 

θαηά 1. Η δηαδηθαζία απηή ζπλερίζηεθε κέρξη πνπ ζην ηέινο έκεηλε ζηνλ πίλαθα κόλν έλαο αξηζκόο. 

Πνηνο είλαη ν αξηζκόο πνπ έκεηλε;  

 

 Α) θάπνηνο αξηζκόο κηθξόηεξνο ηνπ 440     Β) 451    Γ) 460      

Γ) 488     Δ) θάπνηνο αξηζκόο κεγαιύηεξνο ηνπ 500    

o
30

α 

β 
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10 

55 

33 

14 

21 

 27) Η ηηκή ηεο παξάζηαζεο  

         2 2 4 4 8 8 16 16 32

16

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2

3

         
 

ηζνύηαη κε 

 

Α) 
16

2        Β) 
32

2    Γ) 
16

3   Γ) 
32

3     Δ) 
16 16

2 3  

 

28) Ο θύξηνο Γηόθαληνο δσγξάθηζε έλα πεληάγσλν ζηηο πιεπξέο 

ηνπ νπνίνπ ηνπνζέηεζε θπζηθνύο αξηζκνύο. Οπνηνηδήπνηε δύν 

αξηζκνί ζε γεηηνληθέο πιεπξέο ηνπ πεληαγώλνπ έρνπλ θνηλό 

δηαηξέηε κόλν ηνλ 1. Οπνηνηδήπνηε δύν αξηζκνί πνπ δελ είλαη ζε 

γεηηνληθέο πιεπξέο έρνπλ θνηλό δηαηξέηε κεγαιύηεξν από 1. 

Υπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα πεληάγσλα πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη 

δσγξαθίζεη ν θύξηνο Γηόθαληνο. Έλα από απηά θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Πνηόο από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο απνθιείεηαη λα 

εκθαλίδεηαη ζε θάπνην από ηα πεληάγσλα ηνπ θύξηνπ Γηόθαληνπ; 

 

 Α) 15    Β) 19   Γ) 21  Γ) 22    Δ) 26   

 

29) Μηα ζπλάξηεζε  f  ηθαλνπνηεί γηα θάζε  x 0   ηελ ηζόηεηα   
15

2f x 3f 5x
x

 
  

 
. Τόηε ην   f 5  

ηζνύηαη κε  

 

Α) 1      Β) 2          Γ) 3   Γ) 9         Δ) θαλέλα από ηα πξνεγνύκελα 

 

30) Πνηά από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο είλαη αιεζήο, όπνπ  n  θπζηθόο αξηζκόο κεγαιύηεξνο ηνπ 1; 

  

Α) Υπάξρνπλ αξηζκνί ηεο κνξθήο  2n 1   πνπ δελ γξάθνληαη σο άζξνηζκα ην πνιύ δύν 

δηαδνρηθώλ θπζηθώλ.  

Β) Υπάξρνπλ αξηζκνί ηεο κνξθήο  3n   πνπ δελ γξάθνληαη σο άζξνηζκα ην πνιύ ηξηώλ   

δηαδνρηθώλ θπζηθώλ.  

Γ) Υπάξρνπλ αξηζκνί ηεο κνξθήο  4n 2   πνπ δελ γξάθνληαη σο άζξνηζκα ην πνιύ  

ηεζζάξσλ δηαδνρηθώλ θπζηθώλ.  

Γ) Υπάξρνπλ αξηζκνί ηεο κνξθήο  5n   πνπ δελ γξάθνληαη σο άζξνηζκα ην πνιύ πέληε 

δηαδνρηθώλ θπζηθώλ.  

Δ) Γελ ππάξρεη αξηζκόο ηεο κνξθήο  
n

2   πνπ λα γξάθεηαη σο άζξνηζκα ην πνιύ πέληε 

δηαδνρηθώλ αξηζκώλ. 
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