
         Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Παράρτημα Καστοριάς 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 2ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1η ΦΑΣΗ

12 Ιανουαρίου 2013

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

 
ΟΝΟΜΑ: .............................................................         ΣΧΟΛΕΙΟ ........................................
  

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Α. ΘΕΜΑΤΑ  5 μονάδων (το καθένα)
           Βάλτε σε κύκλο την ορθή απάντηση
       Α1.Συμπληρώστε το κενό με ένα αριθμό από τους παρακάτω ώστε η πρόταση να 
           είναι σωστή  

4534−.....2=3658  

           α) 899                    β) 787                          γ) 878                     δ) 1088
      
       A2. Συμπληρώστε το κενό με ένα αριθμό από τους παρακάτω ώστε η πρόταση να
            είναι σωστή  

                                                23....=31,54   
       α) 8,22                   β)  8,54                         γ) 8,38                        δ) 8,62
 
 

       A3. Το 
11223344

556677
ισούται με :

     α) 4                          β) 
5
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                     γ) 
4
3

                        δ) 
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 Α4.Ο μέσος όρος των κλασμάτων    
2
3 ,  

4
9  είναι :

       α)   
1
2                  β)  

2
9                     γ)   

7
9                         δ) 

5
9



Α5. Στο παρακάτω σχήμα έχουμε τρια τετράγωνα με πλευρές 2cm, 4cm και 8cm.
                                                                                           8 cm

  
                                                                                              8 cm       

                                                        

                                        

                                        
                                                                         
                                 2 cm      4 cm
                                                                                                      
              Ποιά είναι η περίμετρος του σχήματος;

              α) 44 cm              β) 40 cm                γ) 48 cm               δ) 50 cm          

    A6. Να βρείτε ένα κλάσμα μεγαλύτερο από 111
1000  και μικρότερο από 112

1000  

      α) 121
1000            β)    335

3000          γ) 125
2000            δ) 225

2000

      Α7. Το 25% του 180 είναι :
              α) 450                  β) 45                     γ) 75                    δ) 40 
      

      Α8. Αν τα 
3
5  ενός αριθμού είναι 84 τότε τα 

5
7  του αριθμού είναι :

             α) 100                     β) 80                     γ) 300                 δ)  140
      
      

B. ΘΕΜΑΤΑ 
Β1. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων Α, Β, Γ  
     Α= 32−23201352−4⋅6−12012                   (Μονάδες 7 )

       Β= 2013 :10−10⋅1                                                     (Μονάδες 6)

       Γ= 
 2

3
− 1

4


 4
3
 1

2

⋅11

5                                                     (Μονάδες 7)



                                                                                                               
       Β2. Επιλέγουμε 4 διαφορετικούς αριθμούς από το σύνολο { 1,2,3,4,5,6 }    
         ώστε το άθροισμά τους να είναι 11.
              α) Ποιά είναι η τετράδα αριθμών που ταιριάζει;
              β) Με τους αριθμούς της παραπάνω τετράδας, σχηματίζουμε τετραψήφιους 
                  αριθμούς μεγαλύτερους του 2013 που να διαιρούνται ακριβώς με το 5, 
                  χρησιμοποιώντας κάθε ψηφίο μία και μόνο φορά σε κάθε αριθμό. 
                 Ποιοί αριθμοί  προκύπτουν;
     
                                                                                                                 (Μονάδες   α)  6
                                                                                                                                      β) 14  )

          Β3. Δίνεται το εξάγωνο ΑΒΓΔΕΖ.

                           Α                              Β
                                                              
                                                   
          Ζ     
                                                                Γ
                                                                     

               Ε
                                                  Δ
        
            α) Να γράψετε τα ευθύγραμμα τμήματα που είναι σημειωμένα στο σχήμα.
           

            β) Να βρείτε ποιά ευθύγραμμα τμήματα δημιουργούνται αν συνδέσουμε  την

                κορυφή Α με οποιαδήποτε κορυφή του εξαγώνου. 

            γ)  Να βρείτε πόσα ευθύγραμμα τμήματα συνολικά δημιουργούνται συνδέοντας

                 οποιαδήποτε κορυφή του σχήματος με όλες τις άλλες κορυφές.

                  (προσοχή... για την καταμέτρηση δεν είναι υποχρεωτικό να σχεδιάσετε τα

                 τμήματα αυτά)

            δ)  Αν αντί για εξάγωνο είχα επτάγωνο πόσα παραπάνω ευθύγραμμα τμήματα θα

                είχα;

                                                                                                  (Μονάδες   α) 3 
                                                                                                                    β) 5
                                                                                                                   γ) 7
                                                                                                                   δ) 5 )


