Υποτροφίες 2017
Σάββατο 10 Ιουνίου
Μάθημα: Μαθηματικά

Ονοματεπώνυμο :......................................................

1.

Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή
λανθασμένες (Λ).

Α) Οι μονοψήφιοι φυσικοί αριθμοί είναι 10. (____)
Β) Στην πρόσθεση και στην αφαίρεση ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα. (____)
Γ) Μια διαίρεση ενός αριθμού με το 7 μπορεί να έχει υπόλοιπο 8. (____)
Δ) Η πλευρά ενός τετραγώνου και το εμβαδόν του είναι ποσά ανάλογα. (____)
Ε) Αν πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό με τον αντίστροφό του το γινόμενό τους είναι
0.
(____)
(Να γράψετε τις απαντήσεις στην κόλλα σας)

10 μονάδες

2. Να διατάξεις σε αύξουσα σειρά τους αριθμούς:

,

1 ,

,

,

1,405

5 μονάδες

3.
Να λύσεις την παρακάτω άσκηση. Μην ξεχάσεις να δώσεις
σαφή απάντηση για το ερώτημα.
Αν το α ισούται με το 25% του 36 και το β είναι ίσο με τα
τότε να υπολογίσεις πόσο κάνει το

του α,
5 μονάδες

.

4. Να συγκρίνεις τα παρακάτω ζεύγη αριθμών:
Α.

του μέτρου ……

Β.

……

Γ.

των 39 ευρώ ……

του δέκατου

των 93 ευρώ

Δ. 0,07 τ.μ. …… 70 τ. δεκ.
Ε.

20 μονάδες

5.

Να λυθεί η παρακάτω εξίσωση:
A.

42 : x = ∙ 8 2

10 μονάδες

6. Η βάση ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι 12 εκ. και η περίμετρός του είναι 3,2
δεκ. Το ύψος του τριγώνου που αντιστοιχεί στη βάση είναι ίσο με τα

του

μήκους της μιας από τις ίσες πλευρές του. Μέσα στο τρίγωνο σχεδιάζουμε έναν
κίτρινο κύκλο με διάμετρο 3 εκατοστά. Το υπόλοιπο κομμάτι του τριγώνου το
ζωγραφίζουμε κόκκινο χρώμα. Να υπολογίσεις πόσα τετραγωνικά χιλιοστά
είναι η επιφάνεια με το κόκκινο χρώμα.

25 μονάδες

7. Τρεις αθλητές ξεκινούν από το ίδιο σημείο ταυτόχρονα και τρέχουν στο
στάδιο. Ο πρώτος ολοκληρώνει τον γύρο σε 2 λεπτά, ο δεύτερος σε 3 και ο
τρίτος σε 4 λεπτά.
Α. Πότε θα βρεθούν για δεύτερη φορά όλοι στο ίδιο σημείο ταυτόχρονα και
πόσους γύρους θα έχει κάνει ο καθένας τους; (ως πρώτη φορά που
συναντιούνται θεωρήστε την φορά που βρίσκονται οι αθλητές μετά την
έναρξη του τρεξίματος από την αφετηρία)
Β. Όταν συναντιούνται ταυτόχρονα για δεύτερη φορά οι τρεις αθλητές, ο
τρίτος σταματάει και κάνει ένα διάλειμμα 2 λεπτών και μετά συνέχισε να
τρέχει με τον ίδιο ρυθμό όπως και πριν. Πότε θα βρεθούν και πάλι
ταυτόχρονα και οι 3 αθλητές;

25 μονάδες

(Να γράψετε τη λύση και την απάντηση στην κόλλα σας)

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ.
ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

