ΘΕΜΑΤΑ
A*
*Απαληήζηε ζε 6 από ηα 7 ζέκαηα

1.Πνηε ελαο θπζηθνο αξηζκνο δηαηξεηηαη κε ην 9 ? Να γξαςεηε πεληε ηεηξαςεθηνπο αξηζκνπο
πνπ δηαηξνπληαη (αθξηβσο) κε ην 9.

2.Σπκπιεξσζηε ηηο ηζνηεηεο: 27*1000=
27*104=
27*22=
2004*101=

1999*5=
22345*102=
12*(1999-1999)=
(1821-821)*100=

3.Να γξαςεηε ηελ επηκεξηζηηθε ηδηνηεηα ηνπ πνι/κνπ γηα ηελ αθαηξεζε.
Γξαςηε έλα παξαδεηγκα.

4.Βξεηηε ην ΕΚΠ(20,15)

5.Πνην είλαη ην ππνινηπν ηεο δηαηξεζεο 1999:5
6.Να γξαςεηε πεληε ηξηςεθηνπο αξηηνπο θαη πεληε δηςεθηνπο πξσηνπο.

7.Να βξεηηε νινπο ηνπο θπζηθνπο αξηζκνπο πνπ όηαλ δηαηξεζνπλ κε ην 7
δηλνπλ πειηθν ηζν κε ην ππνινηπν.

B*
*Απαληήζηε ζε 6 από ηα 7 ζέκαηα

1.Πνηε ελαο θπζηθνο αξηζκνο δηαηξεηηαη κε ην 2 ? Να γξαςεηε πεληε ηεηξαςεθηνπο αξηζκνπο
πνπ δηαηξνπληαη (αθξηβσο) κε ην 2.

2.Σπκπιεξσζηε ηηο ηζνηεηεο: 23*105=
29*5=
37*21=
2014*101=

2999*3=
2230*9=
23*(1999-1999)=
(1821-821)*200=

3.Να γξαςεηε ηελ επηκεξηζηηθε ηδηνηεηα ηνπ πνι/κνπ γηα ηελ πξνζζεζε.
Γξαςηε έλα παξαδεηγκα.

4.Βξεηηε ηνλ ΜΚΓ(20,15)

5.Πνην είλαη ην ππνινηπν ηεο δηαηξεζεο 2013:5
6.Να γξαςεηε πεληε ηξηςεθηνπο ζπλζεηνπο θαη πεληε δηςεθηνπο πεξηηηνπο.

7. Η Α΄ ηάμε έρεη 12 αγόξηα θαη 16 θνξίηζηα. Ο δάζθαινο ηα ρώξηζε ζε νκάδεο πνπ έρνπλ
όιεο ηνλ ίδην αξηζκό αγνξηώλ θαη ηνλ ίδην αξηζκό θνξηηζηώλ. Πόζεο νκάδεο έθηηαμε; Πόζα
αγόξηα θαη πόζα θνξίηζηα έρεη θάζε νκάδα;

Γ*
*Απαληήζηε ζε 6 από ηα 7 ζέκαηα

1.Πνηε ελαο θπζηθνο αξηζκνο δηαηξεηηαη κε ην 3 ? Να γξαςεηε πεληε ηεηξαςεθηνπο αξηζκνπο
πνπ δηαηξνπληαη (αθξηβσο) κε ην 3.

2.Σπκπιεξσζηε ηηο ηζνηεηεο: 53*1000=
59*104=
57*103=
2015*9=

5999*101=
5234*21=
53*(1999-1999)=
(1821-821)*1000=

3.Να ζηξνγγπινπνηζεη ν αξηζκνο 9653 ζηηο α)δεθαδεο, β)εθαηνληαδεο, γ)ρηιηαδεο

4.Βξεηηε ηνλ ΜΚΓ(17,15)

5.Πνην είλαη ην ππνινηπν ηεο δηαηξεζεο 2013:2
6.Να γξαςεηε πεληε δηςεθηνπο ζπλζεηνπο θαη πεληε ηξηςεθηνπο πεξηηηνπο.

7. Ο γπκλαζηήο ηεο Α1 ηάμεο παξέηαμε ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ πξώηα ζε ηεηξάδεο, κεηά
ζε εμάδεο θαη ηέινο ζε νθηάδεο ρσξίο λα πεξηζζεύεη θαλείο. Πόζνη ήηαλ νη καζεηέο ηεο
ηάμεο, αλ ςάρλνπκε λα βξνύκε έλαλ αξηζκό καζεηώλ κεηαμύ ηνπ 20 θαη ηνπ 30;

Γ*
*Απαληήζηε ζε 6 από ηα 7 ζέκαηα

1.Πνηε ελαο θπζηθνο αξηζκνο δηαηξεηηαη κε ην 5 ? Να γξαςεηε πεληε ηεηξαςεθηνπο αξηζκνπο
πνπ δηαηξνπληαη (αθξηβσο) κε ην 5.

2.Σπκπιεξσζηε ηηο ηζνηεηεο: 5*100=
57*103=
567*102=
2013*11=

999*102=
234*22=
65*(1999-1999)=
(2014-14)*100=

3.Να ζηξνγγπινπνηζεη ν αξηζκνο 6753 ζηηο α)δεθαδεο, β)εθαηνληαδεο, γ)ρηιηαδεο

4.Βξεηηε ηνλ ΜΚΓ(17,34)

5.Πνην είλαη ην ππνινηπν ηεο δηαηξεζεο 2013:4
6.Να γξαςεηε πεληε πνιιαπιάζηα ηνπ 7 θαη πεληε δηαηξεηεο ηνπ 24.

7. Έλαο θηελνηξόθνο πνύιεζε 87 πξόβαηα πξνο 132 επξώ ην έλα. Από ηα ρξήκαηα πνπ
εηζέπξαμε θαηέζεζε ζηελ ηξάπεδα 10.962 επξώ θαη κε ηα ππόινηπα αγόξαζε ιάδη πξνο 58
επξώ ην δνρείν. Πόζα ιίηξα ιάδη αγόξαζε, αλ θάζε δνρείν ρσξάεη 17 ιίηξα;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
A*
*Απαληήζηε ζε 6 από ηα 7 ζέκαηα

1.Πνηε ελαο θπζηθνο αξηζκνο δηαηξεηηαη κε ην 9 ? Να γξαςεηε πεληε ηεηξαςεθηνπο αξηζκνπο
πνπ δηαηξνπληαη (αθξηβσο) κε ην 9.
Δλαο θπζηθόο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 9, αλ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ δηαηξείηαη κε ην 9
[ζει.28]
Παξαδείγκαηα ηεηξαςεθίσλ: 9000, 3330, 3330, 1503, 2016
2.Σπκπιεξσζηε ηηο ηζνηεηεο: 27*1000= 27000
27*104= 270000
27*22= 108
2004*101=20040

1999*5= 9995
22345*102= 2234500
12*(1999-1999)=0
(1821-821)*100=100000

3.Να γξαςεηε ηελ επηκεξηζηηθε ηδηνηεηα ηνπ πνι/κνπ γηα ηελ αθαηξεζε.
Γξαςηε έλα παξαδεηγκα.
α(β-γ)=αβ-αγ

8*99=8*(100-1)=8*100-8*1=800-8=792 [ζει.15]

4.Βξεηηε ην ΕΚΠ(20,15)
Πνιιαπιάζηα ηνπ 15: 0,15,30,45,60,75,90,105,120,135,…
Πνιιαπιάζηα ηνπ 20: 0,20,40,60,80,100, 120, 150,…
ΔΚΠ(20,15)=60
5.Πνην είλαη ην ππνινηπν ηεο δηαηξεζεο 1999:5
Ο αξηζκόο 1995 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 5, επνκέλσο ην ππόινηπν είλαη 4
6.Να γξαςεηε πεληε ηξηςεθηνπο αξηηνπο θαη πεληε δηςεθηνπο πξσηνπο.
Παξαδείγκαηα:
Τξηςήθηνη Αξηηνη: 100, 102, 110, 120, 200
Γηςήθηνη Πξώηνη: 11,13,17,19,23
7.Να βξεηηε νινπο ηνπο θπζηθνπο αξηζκνπο πνπ όηαλ δηαηξεζνπλ κε ην 7
δηλνπλ πειηθν ηζν κε ην ππνινηπν.
Τα δπλαηά ππόινηπα ζε κηα δηαηξεζε δηα 7 είλαη αθξηβώο 7: 0,1,2,3,4,5,6
Οη αξηζκνί πνπ δεηνύληαη είλαη νη 0, 8 ,16, 24, 32, 40, 48

B*
*Απαληήζηε ζε 6 από ηα 7 ζέκαηα

1.Πνηε ελαο θπζηθνο αξηζκνο δηαηξεηηαη κε ην 2 ? Να γξαςεηε πεληε ηεηξαςεθηνπο αξηζκνπο
πνπ δηαηξνπληαη (αθξηβσο) κε ην 2.
Δλαο θπζηθόο δηαηξείηαη κε ην 2, αλ ην ηειεπηαην ςεθίν είλαη 0,2,4,6,8 [ζει.28]
Πέληε ηεηξαςήθηνη, π.ρ.: 1234, 5678, 9100, 6666,8888
2.Σπκπιεξσζηε ηηο ηζνηεηεο: 23*105= 2300000
2999*3= 8997
29*5= 145
2230*9= 20070
1
37*2 = 74
23*(1999-1999)=0
1
2014*10 = 20140
(1821-821)*200=200000
Το «*» ζημαίνει πολλαπλαζιαζμό
3.Να γξαςεηε ηελ επηκεξηζηηθε ηδηνηεηα ηνπ πνι/κνπ γηα ηελ πξνζζεζε.
Γξαςηε έλα παξαδεηγκα.
α(β+γ)=αβ+αγ
9*110=9*(100+10)=9*100+9*10=900+90=990
4.Βξεηηε ηνλ ΜΚΓ(20,15)
Γ20: 1,2,4,5,10,20
με ηο ίδιο τρώμα είναι οι ζσζσγείς διαιρέηες
Γ15:1, 3,5, 15
ΜΚΓ(20,15)=5
5.Πνην είλαη ην ππνινηπν ηεο δηαηξεζεο 2013:5
Ο αξηζκόο 2010 δηαηξείηαη αθξηβώο δηα 5, επνκέλσο ην ππόινηπν είλαη 3
6.Να γξαςεηε πεληε ηξηςεθηνπο ζπλζεηνπο θαη πεληε δηςεθηνπο πεξηηηνπο.
Παξαδείγκαηα:
Σπλζεηνη: 122, 333, 444, 100,200
Πεξηηηνί: 35,45,55,65,77
7. Η Α΄ ηάμε έρεη 12 αγόξηα θαη 16 θνξίηζηα. Ο δάζθαινο ηα ρώξηζε ζε νκάδεο πνπ έρνπλ
όιεο ηνλ ίδην αξηζκό αγνξηώλ θαη ηνλ ίδην αξηζκό θνξηηζηώλ. Πόζεο νκάδεο έθηηαμε; Πόζα
αγόξηα θαη πόζα θνξίηζηα έρεη θάζε νκάδα;
Γηαηξέηεο ηνπ 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12 *με ιδιο τρωμα είναι οι ζσζσγεις διαιρεηες
Γηαηξέηεο ηνπ 16: 1, 2, 4, 4, 8, 16
*για ηον 16, ο 4 είναι διπλός διαιρέηης, ο αριθμός 16 ποσ ετει διπλό διαιρέηη, λέγεηαι
ηεηράγωνος αριθμός.
Κνηλνη δηαηξέηεο: 1,2,4
Παξαδείγκαηα νκάδσλ: 2(από 6 αγόξηα θαη 8 θνξίηζηα), ή 4(από 3 αγόξηα θαη 4 θνξίηζηα)

Γ*
*Απαληήζηε ζε 6 από ηα 7 ζέκαηα

1.Πνηε ελαο θπζηθνο αξηζκνο δηαηξεηηαη κε ην 3 ? Να γξαςεηε πεληε ηεηξαςεθηνπο αξηζκνπο
πνπ δηαηξνπληαη (αθξηβσο) κε ην 3.
Δλαο θπζηθόο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 3, αλ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ δηαηξείηαη κε ην 3
[ζει.28]
Παξαδείγκαηα ηεηξαςεθίσλ: 3000, 3300, 3330, 1503, 2016

2.Σπκπιεξσζηε ηηο ηζνηεηεο: 53*1000= 53000
59*104= 590000
57*103=
57000
2015*9=
18135

5999*101= 59990
5234*21= 10468
53*(1999-1999)=0
(1821-821)*1000=1000000

3.Να ζηξνγγπινπνηζεη ν αξηζκνο 9653 ζηηο α)δεθαδεο, β)εθαηνληαδεο, γ)ρηιηαδεο
α) 9650
β) 9700
γ)10000
4.Βξεηηε ηνλ ΜΚΓ(17,15)
Γηαηξέηεο ηνπ 15: 1,15
Γηαηξέηεο ηνπ 17: 1,17
ΜΚΓ(17,15)=1
5.Πνην είλαη ην ππνινηπν ηεο δηαηξεζεο 2013:2
Ο αξηζκόο 2013 είλαη πεξηηηόο, ππόινηπν δηα 2 είλαη ν αξηζκόο 1
6.Να γξαςεηε πεληε δηςεθηνπο ζπλζεηνπο θαη πεληε ηξηςεθηνπο πεξηηηνπο.
Παξαδείγκαηα
Γηςήθηνη ζύλζεηνη: 10,20,30, 44, 55
Τξηςήθηνη Πεξηηηνί: 131, 141, 151, 203, 277
7. Ο γπκλαζηήο ηεο Α1 ηάμεο παξέηαμε ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ πξώηα ζε ηεηξάδεο, κεηά ζε
εμάδεο θαη ηέινο ζε νθηάδεο ρσξίο λα πεξηζζεύεη θαλείο. Πόζνη ήηαλ νη καζεηέο ηεο ηάμεο, αλ
ςάρλνπκε λα βξνύκε έλαλ αξηζκό καζεηώλ κεηαμύ ηνπ 20 θαη ηνπ 30;
Πνιιαπιάζηα ηνπ 4: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, …
Πνιιαπιάζηα ηνπ 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36,…
Πνιιαπιάζηα ηνπ 8: 0, 8, 16, 24, 32,…
Κνηλά πνιιαπιάζηα ησλ αξηζκώλ 4,6,8 κεηαμύ 20 θαη 30…μόνο ο αριθμός 24

Γ*
*Απαληήζηε ζε 6 από ηα 7 ζέκαηα

1.Πνηε ελαο θπζηθνο αξηζκνο δηαηξεηηαη κε ην 5 ? Να γξαςεηε πεληε ηεηξαςεθηνπο αξηζκνπο
πνπ δηαηξνπληαη (αθξηβσο) κε ην 5.
Δλαο θπζηθόο δηαηξείηαη κε ην 5, αλ ιήγεη ζε 0 ή 5 [ζει.28]
Πέληε ηεηξαςήθηνη, π.ρ.: 1235, 5675, 9100, 6665,8880

2.Σπκπιεξσζηε ηηο ηζνηεηεο: 5*100= 500
57*103= 57000
567*102= 56700
2013*11= 22143

999*102= 99900
234*22= 234*4=936
65*(1999-1999)=0
(2014-14)*100=200000

3.Να ζηξνγγπινπνηζεη ν αξηζκνο 6753 ζηηο α)δεθαδεο, β)εθαηνληαδεο, γ)ρηιηαδεο
α)6750
β)6800
γ)7000
4.Βξεηηε ηνλ ΜΚΓ(17,34)
Γ17: 1,17
Γ34: 1,2, 17,34
ΜΚΓ(17,34) = 17
5.Πνην είλαη ην ππνινηπν ηεο δηαηξεζεο 2013:4
Ο αξηζκόο 2012 δηαηξείηαη αθξηβώο δηα 4, επνκέλσο ην ππόινηπν είλαη 1
6.Να γξαςεηε πεληε πνιιαπιάζηα ηνπ 7 θαη πεληε δηαηξεηεο ηνπ 24.
Πνι7: 0, 7, 14, 21, 28, 35, …
Πέληε Γηαηξέηεο ηνπ 24: 1,2,3,4,6
[Όινη νη δηηαηξέηεο ηνπ 24 είλαη :: 1,2, 3, 4, 6, 8, 12, 24]
7. Έλαο θηελνηξόθνο πνύιεζε 87 πξόβαηα πξνο 132 επξώ ην έλα. Από ηα ρξήκαηα πνπ
εηζέπξαμε θαηέζεζε ζηελ ηξάπεδα 10.962 επξώ θαη κε ηα ππόινηπα αγόξαζε ιάδη πξνο 58
επξώ ην δνρείν. Πόζα ιίηξα ιάδη αγόξαζε, αλ θάζε δνρείν ρσξάεη 17 ιίηξα;
Δηζέπξαμε: 87*132=11484€, θαηάζεζε 10962, ηνπ έκεηλαλ 11484-10962=522€
Γνρεία: 522:58= 9, Λίηξα: 9*17=153

Οη πξώηνη αξηζκνί κεηαμύ ηνπ 1 θαη ηνπ 1000
{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101,103,
107,109,113,127,131,137,139,149,151,157,163,167,173,179,181,191,193,197,199,211,223,227
229,233,239,241,251,257,263,269,271,277,281,283,293,307,311,313,317,331,337,347,349,
353,359,367,373,379,383,389,397,401,409,419,421,431,433,439,443,449,457,461,463,467,479
487,491,499,503,509,521,523,541,547,557,563,569,571,577,587,593,599,601,607,613,617,
619,631,641,643,647,653,659,661,673,677,683,691,701,709,719,727,733,739,743,751,757,761
769,773,787,797,809,811,821,823,827,829,839,853,857,859,863,877,881,883,887,907,911,
919,929,937,941,947,953,967,971,977,983,991,997}

*«Έηζη καζαίλεη έλα παηδί, ξνπθώληαο επηδεμηόηεηεο κε ηα δάρηπια ησλ πνδηώλ θαη ησλ ρεξηώλ ηνπ,
ώζπνπ λα θηάζνπλ γεξά κέζα ηνπ. Απνξξνθώληαο ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ πεξηγύξνπ ηνπ,
ζπξώρλνληαο θαη ηξαβώληαο ηνλ θόζκν ηνπ. Έλα παηδί καζαίλεη πην πνιύ από ηε δνθηκή παξά από ην ιάζνο
ηνπ, πην πνιύ από ηελ επραξίζηεζε παξά από ηνλ πόλν, πην πνιύ από ηελ πείξα θαη ην παξάδεηγκα, παξά από
ηελ ππνβνιή θαη ηε ζπκβνπιή. Έηζη έλα παηδί καζαίλεη κε ηε ζηνξγή ,ηελ αγάπε, ηελ ππνκνλή, ηελ θαηαλόεζε,
ηε ζπκκεηνρή κε ην λα είλαη θαη λα θάλεη. Μέξα κε ηε κέξα ην παηδί καζαίλεη ιίγα απ'απηά πνπ μέξεηε, ιίγα
πεξηζζόηεξα απ'όζα λνκίδεηε θαη θαηαιαβαίλεηε. Απηά πνπ νλεηξεπόζαζηε θαη πηζηεύεηε, απηά γίλεηαη ην παηδί.
Από ηελ αληίιεςε ζαο πνπ είλαη ζνιή ή δηαπγήο από ηε ζθέςε ζαο πνπ είλαη ζπγθερπκέλε ή νξγαλσκέλε, από
ηα πηζηεύσ ζαο πνπ είλαη αλόεηα ή ζνθά, από ηα όλεηξα ζαο, πνπ είλαη άρξσκα ή - απηό κ'αξέζεη πνιύ ρξπζά, από ηηο αλαθξίβεηεο πνπ ιέηε ή από ηελ αιήζεηα, από όια απηά καζαίλεη έλα παηδί»
*Μπνπζθάιηα, Λ.(1982:182). Να δεηο λ΄ αγαπάο θαη λα καζαίλεηο,
κηθξ.Μαξίλα Λώκε. Αζήλα: Δθδ.Γιάξνο.

