
         Ελλημική Μαθημαηική Εηαιρεία – Παράρηημα Καζηοριάς  

 

Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ – ΘΕΜΑΣΑ 6οσ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 

1η ΦΑΗ 

4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017 

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

 

   Κα απακηήζεηε ζε όλα ηα θέμαηα 

 

Α. ΘΓΜΑΤΑ  5 μμκάδςκ (ημ θαζέκα) 

         

      Βάιηε ζε θύθιμ ηεκ μνζή απάκηεζε 

Α1. Σομπιενώζηε ημ θεκό με έκα από ημοξ παναθάης ανηζμμύξ ώζηε ε πνόηαζε κα είκαη 

     ζςζηή 
  205.011−. . . . . . . . . = 195.022 

              

     α. 9.998                     β. 8.989               γ. 8.998               δ.  9.989  

 

Α2. Τμ θιάζμα    
13+12017 ⋅7

2
 ηζμύηαη με 

 

        α. 7.061         β. 7.060                γ. 4            δ.  1 

 

Α3. Ε ηημή ηεξ πανάζηαζεξ  0,99999 – 0,00009 – 0,0009 – 0,009 – 0,09 - 0,9 ηζμύηαη με      

       α.  0          β.  1            γ.  0,1           δ.     0,9   

 

Α4. Τμ θιάζμα 
3

4
 εκόξ πμζμύ είκαη ημ 

 

      α.  75% ημο πμζμύ     β.  60% ημο πμζμύ   γ.   85% ημο πμζμύ    δ.   50% ημο πμζμύ 

 

Α5. Ακ ηα 
2

5
 εκόξ ανηζμμύ είκαη 6 ηόηε ηα 

1

3
 ημο ανηζμμύ είκαη : 

      α.  2                β.  3               γ.  4               δ.  5 

 

Α6.  Ε πνόηαζε    “Τμ μηζό εκός ανηζμμύ αολεμένμ θαηά πένηε ηζμύταη με μθηώ”   

       ζηα μαζεμαηηθά  μπμνεί κα πενηγναθεί με ηεκ ελίζςζε: 

 

       α. 
𝛼

2
⋅ 5 = 8       β.  

𝑥+5

2
= 8       γ.  

1

2
⋅ 𝑥 + 5 = 8     δ. 2 ⋅ 𝑥 + 5 = 8 



Α7.  Ακ ημ εμβαδό ημο δηπιακμύ “μέζα-πνςμαηηζμέκμο   ηεηναγώκμο”  ΖΙΘΗ είκαη 4    

   ηεηναγςκηθά   εθαημζηόμεηνα    

   (όπμο Ζ,Ι,Θ,Η,Ε,Δ,Γ,Θ μέζα ηςκ ακηίζημηπςκ πιεονώκ) 

   ηόηε ημ εμβαδό ημο “μεγάιμο” ΑΒΓΔ  ηεηναγώκμο είκαη        

   πόζα ηεηναγςκηθά  εθαημζηόμεηνα (επηιέληε μηα από ηηξ 

   παναθάης απακηήζεηξ)  

       α.  12               β.  16             γ.  32                 δ.  64 

   θαη ε πιεονά ημο μεγάιμο ηεηναγώκμο ΑΒΓΔ είκαη πόζα   

   εθαημζηά ; (επηιέληε μηα από ηηξ παναθάης απακηήζεηξ) 

       α.  2                 β.  3               γ.   4                 δ.   8 

 

 

Β. ΘΓΜΑΤΑ 
( Να δικαιολογήζεηε ηημ απάμηηζη ζας ζε καθέμα από ηα παρακάηω θέμαηα) 

ΘΓΜΑ 1. 

Δίκμκηαη μη ανηζμμί Α= 32 +  4,4− 4 : 2− 23 θαη Β= 
3

2
−

4

3
  

α) Κα οπμιμγίζεηε  ημοξ ανηζμμύξ Α θαη Β.  

    Αμ Α=1,2 και Β= 
𝟏

𝟔
  

β ) Κα ζογθνίκεηε ημοξ ανηζμμύξ 𝛢 −
1

2
  θαη 𝛣 +

1

2
 . 

γ ) Κα δείλεηε όηη μ ανηζμόξ Γ=5 ∙ 𝛢 + 24 ∙ 𝛣 εηκαη θοζηθόξ ανηζμόξ 

δ ) Κα βνείηε όιμοξ ημοξ θοζηθμύξ ανηζμμύξ  x ώζηε μ ανηζμόξ 
𝛤

𝑥+1
 κα είκαη 

     θοζηθόξ ανηζμόξ.                                                     (Ιμκάδεξ : 5+5+5+5=20) 

 

ΘΓΜΑ  2 

Σ’ έκα γομκάζημ μη μαζεηέξ ηεξ Α’ ηάλεξ είκαη ημ 
1

4
 ημο ζοκόιμο ηςκ μαζεηώκ θαη 

μη μαζεηέξ ηεξ Β’ ηάλεξ ηα 
2

5
 ημο ζοκόιμο ηςκ μαζεηώκ.  

i. Τη μένμξ ημο ζοκόιμο ηςκ μαζεηώκ ημο ζπμιείμο απμηειεί ε Γ’ ηάλε; 

ii. Ακ ημ ζπμιείμ έπεη 240 παηδηά, από πόζα παηδηά απμηειείηαη ε θάζε ηάλε; 

iii. Ακ ηα μηζά παηδηά ηεξ Α’ ηάλεξ είκαη αγόνηα, ηόηε: 

         α. Πμημ πμζμζηό ηςκ παηδηώκ ημο ζπμιείμο θμηημύκ ζηεκ Α’ ηάλε, πμημ ζηε 

             Β’ θαη πμημ ζηε Γ’; 

         β. Πμημ πμζμζηό ηςκ παηδηώκ ημο ζπμιείμο είκαη αγόνηα θαη θμηημύκ ζηεκ 

             Α΄ ηάλε; 

         γ. Πμημ πμζμζηό ηςκ παηδηώκ ηεξ Α΄ ηάλεξ είκαη αγόνηα; 

                                                        (Ιμκάδεξ : 5+5+5+5+5=25) 



ΘΓΜΑ  3 

Παλιμδρομικός είκαη έκαξ "ζομμεηνηθόξ" ανηζμόξ όπςξ 16461, 252, 310013 πμο 

παναμέκεη μ ίδημξ όηακ ακηηζηνέθμκηαη ηα ρεθία ημο δειαδή δηαβάδεηαη θαη από 

ηηξ δύμ πιεονέξ με ημκ ίδημ ηνόπμ.  

Ε ΑΚΚΑ έπεη ζημ θηκεηό ηεξ έκακ θςδηθό αζθαιείαξ γηα κα μεκ μπμνεί θάπμημξ 

κα ημ ακμίλεη. Γηα ημκ θςδηθό ημο γκςνίδμομε όηη : 

1. Ο θςδηθόξ είκαη έκαξ πεκηαρήθημξ παιηκδνμμηθόξ ανηζμόξ. 

2. Τμ ηνίημ ρεθίμ ημο είκαη ημ 7. 

3. Γίκαη πμιιαπιάζημ ημο 2 θαη ημο 3. 

4. Γίκαη ανηζμόξ μεγαιύηενμξ ημο 40000 

α ) Κα βνείηε πμηεξ είκαη μη δοκαηέξ ηημέξ πμο μπμνεί κα πάνεη μ θςδηθόξ. 

β)  Ακ επηπιέμκ γκςνίδμομε όηη μ θςδηθόξ είκαη πμιιαπιάζημ ημο 9 θαη όηη ημ 

θηκεηό θιεηδώκεη μεηά από δύμ απμηοπεμέκεξ πνμζπάζεηεξ , ζα μπμνμύζαηε κα 

πνμζδημνίζεηε με αθνίβεηα ημκ θςδηθό αζθαιείαξ ; Κα αηηημιμγήζεηε ηεκ 

απάκηεζή ζαξ.  

(Ιμκάδεξ : 10+10=20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


