
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία–Παράρτημα Καστοριάς
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Θέματα 8ου Διαγωνισμού Μαθηματικών – 1η φάση
23 Φεβρουαρίου 2019

ΘΕΜΑ  Α 
(κυκλώστε την απάντησή σας πάνω στα θέματα)

Α1. Το πλήθος των διαιρετών του αριθμού 60 είναι:
       i) 12                 ii) 6                 iii) 8              iv)  14

Α2. Ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης των αριθμών 24,  36 και  96 είναι: 
       i) 6                 ii) 8                 iii)  24           iv) 12

      και  το ΕΚΠ τους, το

       i) 288            ii)    144           iii)  512         iv) 576

Α3. Τρεις φίλοι έφαγαν μια πίτσα. Αν ο πρώτος έφαγε τα 
3
8

, ο δεύτερος τα 
5
16

, το μέρος που 

       έφαγε ο τρίτος είναι

       i) 
7
16

        ii)  
5
16

         iii) 
15
32

      iv) 
11
16

      Στην συνέχεια οι τρεις φίλοι έπαιξαν το παιχνίδι με τους  
      στόχους. Ο πρώτος πήρε 12 πόντους, ο δεύτερος 15 
      πόντους. Ο τρίτος  πόσους πόντους πήρε;

       i) 14              ii) 24               iii)  21           iv)   18                    12 πόντοι     15 πόντοι              ;   

     
Α4. Ο φυσικός αριθμός 876543210 διαιρείται με πόσους αριθμούς από τους 2, 3, 5, 6, 9
   
      i) Μόνο με δυο από αυτούς                 ii)  Μόνο με τρεις από αυτούς
   
     iii)  Μόνο με τέσσερις από αυτούς       iv) Και με τους πέντε από αυτούς

Α5. Για τα κλάσματα α= 12018

2
,β=

3
2

,  γ=
2019

2
 ισχύει

       i)  α>β>γ        ii) α<β<γ        iii)  α<γ<β          iv)  β<α<γ

Ονοματεπώνυμο:

Σχολείο:

Βαθμός:



Α6. Το μεγάλο ορθογώνιο αποτελείται από  
      διάφορα τετράγωνα διαφόρων μεγεθών. Τα 3
      μικρά τετράγωνα έχουν εμβαδό 1τ.μ. Η  
      Περίμετρος του τετραγώνου ΓΔΕΖ είναι (μ)
      i) 88            ii) 36        iii) 44      iv) 60

     και το εμβαδό του μεγάλου ορθογωνίου   
     ΑΒΓΔ είναι (σε τ.μ.)

       i) 198         ii) 225      iii) 160    iv) 218

(Βαθμοί  6x8=48)
ΘΕΜΑ Β

Ενα αρτοποιείο διαθέτει μόνο τριών ειδών ψωμί. Το ψωμί τύπου χωριάτικο, το ψωμί 
τύπου ολικής άλεσης και το ψωμί τύπου πολύσπορο. 

Σήμερα το 
1
5

 των πελατών αγόρασε  ψωμί χωριάτικο, τα 
4
10

των πελατών 

αγόρασε ψωμί πολύσπορο και 30 πελάτες αγόρασαν ψωμί ολικής άλεσης.  Να βρείτε:
α) Πόσοι πελάτες αγόρασαν ψωμί πολύσπορο.
β) Το ποσοστό % των ανθρώπων που αγόρασε ψωμί ολικής άλεσης.

(Βαθμοί  2x8=16)
ΘΕΜΑ  Γ

Δίνεται το διπλανό σχήμα. Σε αυτό
έχουμε δυο ευθείες, τις x'x και  y'y
που τέμνονται στο σημείο Γ.
Δίνεται η γωνία Α̂ΓΔ=1530 .
α) Να βρεθεί η γωνία  β̂
β) Δίνεται επιπλέον ότι η ΓK είναι
διχοτόμος της Α̂ΓΖ και ζητείται
να βρεθούν οι γ̂ , δ̂ , Β̂ΓΖ .

Σε όλες τις περιπτώσεις να
δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

(Βαθμοί  2x9=18)
ΘΕΜΑ   Δ

 Δίνονται οι παραστάσεις

Α= 2
1
2
+(4

3
−

5
15 )⋅ 5

4
+ 1

4
:

7
35

,    B= 42 ⋅ (32−4 )+20

α) Να δείξετε ότι Α=5 και ότι η παράσταση Β είναι φυσικός αριθμός, ο οποίος να βρεθεί.
β) Πόσοι φυσικοί αριθμοί υπάρχουν από τον Α έως και τον Β και πόσοι απ' αυτούς είναι 
πολλαπλάσια του 5;

γ) Μεταξύ ποιών διαδοχικών φυσικών αριθμών είναι ο αριθμός 
Β+41
Α

;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                                                                   (Βαθμοί  3x6=18)

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες                 Κ Α Λ Η     Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!



ΛΥΣΕΙΣ

Θέμα Α

Α1. (i)  1ος τρόπος: Να τους μετρήσουμε αφού τους γράψουμε 
                                 Διαιρέτες 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 (προσοχή πηγαίνουν σε 
                       ζευγάρια)
            2ος τρόπος: (Καλύτερος αν ο αριθμός είναι μεγάλος και γνωρίζουμε τεχνικές απαρίθμησης).

             Το 60 γράφεται σαν γινόμενο πρώτων παραγόντων 60= 22 ⋅3 ⋅5 , οπότε     
                        χρησιμοποιώντας τους εκθέτες, το πλήθος είναι (2+1)(1+1)(1+1)=12. Επειδή         
                         έχουμε 22 είναι τα 1,2,4 , επειδή έχουμε 3 είναι το 3 αλλά και το 2*3=6 και το     
                       3*4=12 και επειδή έχουμε 5, είναι το 5 και το 5*2=10,  5*4=20, 5*2*3=30,       
                      5*3=15,  5*3*4=60

Α2. Τους αναλύουμε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων   24   36   96     2
                                                 12   18   48     2

                                                               6    9    24     2
                                                   3    9    12     2
                                                   3    9     6      2
                                                   3    9     3      3

                                                     1    3     1      3
                                                   1    

      και επομένως ΜΚΔ=  12 (iv)  και ΕΚΠ=288 (i)

A3. Εχουμε 1−(3
8
+ 5

16 )=1−
11
16

= 5
16

, (ii)   και αφού στον πρώτο τα 3 βελάκια πετυχαίνουν    

       μέσα στο μεγάλο κυκλικό δίσκο και έξω από τον μικρό, με 12 πόντους σημαίνει κάθε βελάκι 4 
       πόντους εκεί, ενώ στο 2ο παίκτη 15-2*4=7 πόντοι στο κέντρο, άρα ο 3ος παίκτης 3*7=21 (iii)  

A4. Εφαρμόζοντας τους κανόνες διαιρετότητας μπορούμε να δούμε ότι διαιρείται με το 2 (λήγει σε 
     0), με το 3 (αφού 8+7+6+5+4+3+2+1+0= 36=πολ3), με το 5 (λήγει σε 0), με το 6 αφού 
     διαιρείται με το 2 και το 3 και με το 9 (αφού 36=πολ9), άρα (iv)  

A5. Είναι α=
1
2

, β=
3
2

, γ=
2019

2
, οπότε α<β<γ άρα (ii) 

A6.     Το 1ο τετράγωνο έχει πλευρά 3 (εμβαδό 9),  
        το 2ο πλευρά 4 (εμβαδό 16), το 3ο πλευρά 7 
      (εμβαδό 49) και το 4ο πλευρά 11 (εμβαδό 121). 
      Ετσι τελικά σωστές απαντήσεις   περιμ=44 (iii)  
        και εμβαδό =198 (i)    

Θέμα B



(α) Για το ολικής άλεσης έχουμε  1−(1
5
+ 4

10 )=1−(1
5
+ 2

5 )=2
5

και αφού αυτά αντιστοιχούν σε 30

πελάτες, το ίδιο μέρος 
4
10

=2
5

 είναι 30 πελάτες που αγόρασαν πολύσπορο

(β) Οι 30 πελάτες που αγόρασαν ψωμί ολικής άλεσης αντιστοιχούν στα 
2
5
=0,4 = 40%

Θέμα Γ

(α) Η γωνία  β̂=1800−1530=270 ως παραπληρωματικές

(β)  γ̂=β̂=270 ως κατακορυφήν      δ̂=γ̂=270  επειδή ΓΚ διχοτόμος της Α̂ΓΖ και
Β̂ΓΖ=1800−540=1260 ως παραπληρωματική της Α̂ΓΖ .

Θέμα Δ

(α) Είναι Α= 2
1
2
+(4

3
−

5
15 )⋅ 5

4
+ 1

4
:

7
35

=5
2
+ 1 ⋅5

4
+ 1

4
⋅5=5

2
+ 10

4
=5

2
+ 5

2
=5   και 

  Β= 42 ⋅ (32−4 )+20=16 ⋅ (9−4 )+20=16 ⋅5+20=80+20=100

(β) Επομένως από το 5 εως το 100 υπάρχουν 100 – 5 +1= 96 φυσικοί αριθμοί (προσοχή έτσι 
βάζουμε  φυσικά και το 5), ενώ τα πολλαπλάσια του 5, από το 5 εως το 100 είναι  20. Ενας εύκολος
τρόπος για να μην μπερδευτούμε αν έχουμε παρόμοιες καταστάσεις, είναι ο εξής:

                          5 ,  10,  15,  20,  ....., 100    
   (όλα :5)           1,   2,    3,   4,   ......, 20  που προφανώς είναι 20 στο πλήθος

(γ) Είναι  
Β+41

5
=100+41

5
=141

5
 =28,2 άρα είναι μεταξύ των διαδοχικών φυσικών 28 και 29

Επιμέλεια Λύσεων:

Ζυγούρης Κώστας


