
         Ελλημική Μαθηματική Εταιρεία – Παράρτημα Καστοριάς  
 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 5οσ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

1η ΦΑΣΗ 

16 Ιαμοσαρίοσ 2016 
 

 Αγαπητοί μαθητές, σας καλωσορίζουμε στον πέμπτο τοπικό διαγωνισμό      
   Μαθηματικών για μαθητές της Α΄Γυμνασίου .                                                                                
   Σας ευχόμαστε ΚΑΛΛΛΛΛ.....Η  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!! 
 

  

ΟΝΟΜΑ: .............................................................         ΣΧΟΛΓΙΟ 

........................................ 

ΒΑΘΜΟΣ: ..........................................................   
 

Να απαμηήζεηε ζε όια ηα ζέμαηα 
 

Α. ΘΓΜΑΤΑ  7 μομάδωμ (ηο καθέμα) 

           Βάληε ζε κύκλο ηημ ορθή απάμηηζη 
 

A1. Σομπιενώζηε ημ θεκό με έκα από ημοξ παναθάης ανηζμμύξ ώζηε 

ε πνόηαζε κα είκαη ζςζηή 

   
              

α. 824.039        β. 469.967         γ. 484.652           δ. 

444.087  
  

A2. Σομπιενώζηε ημ θεκό με έκα δεθαδηθό ανηζμό από ημοξ 

παναθάης ώζηε ε πνόηαζε κα είκαη ζςζηή 

   
 

α. 15,889        β.  15,0998        γ. 15,8712           δ. 

15,78709 
 



Α3. Ακ ηα  εκόξ ανηζμμύ είκαη 14 ηόηε ηα  ημο ανηζμμύ είκαη 

: 

    α. 35                β. 28               γ. 45               

δ. 15 
 

Α4. Ακ έκα ηεηνάγςκμ έπεη εμβαδόκ Γ=16 ηεην.εθαημζηά ηόηε ε 

πενίμεηνόξ 

     ημο είκαη : 

    α. 8 εθ.            β. 16 εθ.            γ. 32 εθ.          

δ. 48 εθ. 
 

Α5. Τμ θιάζμα είκαη ίζμ με : 

  α.     β.     γ.      δ.  
 

B. ΘΓΜΑΤΑ  
(Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ ζε θαζέκα από ηα  παναθάης ζέμαηα) 

Β1.Δίκμκηαη μη παναζηάζεηξ : 

    Α =32 – 23 + 42 – 24   

    Β = 5:   

    Γ =5    

α) Να οπμιμγίζεηε ηηξ ηημέξ ηςκ παναζηάζεςκ Α, Β θαη Γ. 

β) Ακ Α=1 , Β=5  θαη Γ=5 

  1) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηημή ηεξ πανάζηαζεξ: 

     Δ =Α2016 + (Β –Γ )2015 –  ( Γ – 4) 2017,  

  2) Χνεζημμπμηώκηαξ ημοξ ανηζμμύξ Β, Γ θαη Δ ςξ ρεθία, μηα θμνά 

ημ  

     θαζέκα, κα γνάρεηε ημ μεγαιύηενμ ηνηρήθημ θοζηθό ανηζμό πμο 

     πνμθύπηεη θαη κα ημκ ακαιύζεηε ζε γηκόμεκμ πνώηςκ 

παναγόκηςκ. 

( Μμκ. 20) 

Β2. Γηα έκακ ηύπμ ζηηανημύ γκςνίδμομε ηα ελήξ: 



     Όηακ αοηό αιέζεηαη, πανάγεηαη αιεύνη πμο έπεη βάνμξ ηα  ημο 

βάνμοξ  

     ημο ζηηανημύ. Όηακ ημ αιεύνη δομώκεηαη γηα κα γίκεη δομάνη, 

αολάκεηαη ημ 

     βάνμξ ημο θαηά ημ ήμηζο (δειαδή θαηά ημ μηζό ημο). Τέιμξ, ημ δομάνη 

     θαηά ημ ρήζημό ημο ζε ρςμί πάκεη ημ  ημο βάνμοξ ημο.                 

      Δηαζέημομε 500gr ζηηάνη. 

α) Να οπμιμγίζεηε ημ βάνμξ ημο ρςμημύ πμο ζα παναπζεί.  

   Πόζα γναμμάνηα ιηγόηενμ ζα δογίδεη ημ ρςμί πμο ζα παναπζεί ζε 

   ζπέζε με ημ ανπηθό βάνμξ ημο ζηηανημύ πμο πνεζημμπμηήζαμε ; 

β) Να οπμιμγίζεηε πόζμ ημηξ εθαηό ιηγόηενμ ζα είκαη ηειηθά ημ βάνμξ 

   ημο ρςμημύ από ημ ανπηθό βάνμξ ημο ζηηανημύ. 
                            (Μμκ. 

25) 

   Β3.Από ημκ ηνηρήθημ ανηζμό 4 _ _ ιείπμοκ δύμ ρεθία. Γκςνίδμομε όηη 

μ 

     ηνηρήθημξ ανηζμόξ δηαηνείηαη ηαοηόπνμκα με ημ 2 θαη ημ 3. 

     α). Να βνείηε όιμοξ ημοξ ηνηρήθημοξ ανηζμμύξ πμο πνμθύπημοκ. 

     β). Από ημοξ παναπάκς ανηζμμύξ, κα δείλεηε όηη μ μεγαιύηενμξ 

         ηνηρήθημξ ανηζμόξ δεκ δηαηνείηαη με ημ 9. Πμηόξ είκαη μ 

μηθνόηενμξ 

         δηρήθημξ θοζηθόξ ανηζμόξ πμο πνέπεη κα αθαηνέζμομε από αοηόκ 

ώζηε 

         κα πνμθύρεη ανηζμόξ πμο ζα δηαηνείηαη με ημ 9 ; 

(Μμκ. 20) 


