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 ΘΕΜΑ  Α

Δίνονται οι παραστάσεις  α= 2 ⋅52−10÷12 , β= (−4 ) ⋅ (−1) ⋅ (−2 )⋅ (−5 ) ,                                    
γ= 9+1−7+5− (−1 )   

  Α)  Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων α και β και γ.
  Β)  Στη συνέχεια δείξτε ότι η τιμή της παράστασης Κ= α+β+γ είναι 89 για  τις τιμές των α,   

        β και  γ   από το (Α) ερώτημα            

   Γ)  Να βρείτε το τελευταίο ψηφίο του αριθμού Κ 2 , του Κ 3 , του Κ 4  όπου Κ η τιμή 
της παράστασης του Β ερωτήματος . Κάποιος μαθητής ισχυρίστηκε ότι μπορεί να βρει το 
τελευταίο και σε μεγαλύτερες δυνάμεις του Κ. Βρείτε το τελευταίο ψηφίο του Κ 12  και

Κ 17

 (Μονάδες  25)

Λύση:
Α)  α= 2 ⋅52−10÷ 12=2 ∙25− 10÷1=50−10=40  ,   β= (−4 ) ⋅ (−1) ⋅ (−2 )⋅ (−5 )=40                                       

γ= 9+1−7+5− (−1 )=9+1−7+5+1=9

Β) Κ=40+40+9=89

Γ) 1ος τρόπος (Πράξεις) Κ 2=892=…

   2ος τρόπος: Αφού μας ενδιαφέρει μόνο το τελευταίο ψηφίο αυτό εξαρτάται από τον πολλαπλασιασμό του 9 με τον 
εαυτό του όσες φορές δείχνει ο εκθέτης. Αυτό, όταν ο εκθέτης είναι 2 είναι το ψηφίο 1, στον εκθέτη 3 έχουμε 
τελευταίο ψηφίο το 9, και μετά επαναλαμβάνεται συνεχώς με εναλλαγή, το 1 και το 9. Οπότε στο Κ 4  έχουμε το 1 

στο  Κ 12  έχουμε τελευταίο  ψηφίο το 1 και στο Κ 17  έχουμε το 9.

ΘΕΜΑ  Β

Ονοματεπώνυμο:

Σχολείο:

Βαθμός:



Ένας έμπορος από την Καστοριά, αγόρασε 2800 κιλά πατάτες και πλήρωσε 1120€. Τα 1850 
κιλά τα πούλησε με  κέρδος 35% και τα υπόλοιπα με ζημία 15%. 

  Α.  Να βρεθεί το ποσό της τιμής αγοράς ανά κιλό στις πατάτες.

  Β.   α. Να βρείτε το ποσό που εισέπραξε ο έμπορος από την πώληση των 1850 κιλών  που 

           πουλήθηκαν με κέρδος.

        β. Μετά την πώληση των 2800 κιλών ο  έμπορος κέρδισε ή έχασε και πόσα ευρώ ;

 (Μονάδες  25)

Λύση:
Α. Με διαίρεση εύκολα διαπιστώνουμε ότι η τιμή αγοράς ανά κιλό είναι 1120:2800=0,4 
ευρώ/κιλό
Β.  α. Για τα 1850 κιλά έχουμε αφού το κέρδος είναι 35% άρα το ποσό είσπραξης είναι ανά 

κιλό 0,4 ∙
35
100

+0,4=0,14+0,4=0,54 ευρώ το κιλό και για τα 1850 κιλά 1850 ∙0,54=999  ευρώ.

β. Για τα υπόλοιπα  2800-1850= 950 τα πούλησε με ζημιά 15% άρα τα χρήματα που 

εισέπραξε ανά κιλό είναι 0,4−0,4 ⋅ 15
100

= 0,34  οπότε συνολικά 0,34 ⋅950=323  ευρώ. 

Τελικά εισέπραξε 999+323= 1322 ευρώ, οπότε ΚΕΡΔΙΣΕ 1322-1120= 202 ευρώ

ΘΕΜΑ  Γ

Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ)  με Α̂=800 και επιπλέον ότι ΓΕ=ΑΓ.

Από το Γ φέρνουμε την ευθεία ε//ΑΒ που τέμνει την ΑΕ στο Κ . (βλέπετε στο παρακάτω 
σχήμα)

α) Ποιά η σχέση των γωνιών Β̂  και Γ̂ και όμοια των γωνιών Ε̂ και Α̂ΕΓ ;

β) Να υπολογίσετε τις υπόλοιπες γωνίες και του τριγώνου ΑΒΓ.

γ) Να υπολογίσετε τις γωνίες, Ε̂ΓΑ και Γ̂ΚΕ

(Σε όλες τις περιπτώσεις να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας)



  

(Μονάδες  25)

Λύση:
α) Οι γωνίες είναι ίσες, αφού τα τρίγωνα είναι ισοσκελή, όπως λέει η σχετική θεωρία 
του σχολικού βιβλίο 
β) Για να βρω τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ, βγάζω τις 800  από τις 1800  που είναι 
συνολικά σε κάθε τρίγωνο τα άθροισμα των γωνιών και αφού η Β̂  και η Γ̂  είναι 
ίσες άρα η κάθε μια είναι 500

γ) Είναι Ε̂ΓΑ=1800−500=1300 ως παραπληρωματική της Γ̂ ή διαφορετικά μπορούμε
να πούμε ότι είναι εξωτερική της Γ̂ στο ΑΒΓ τρίγωνο, οπότε κατευθείαν ισούται με 
το άθροισμα των δυο απέναντι εσωτερικών δηλαδή Ε̂ΓΑ=B̂+ Â=800+500=1300 .
Για την γωνία Γ̂ΚΕ είναι εντός εκτός των ΑΒ//ε και επιτα αυτά μέρη της ΑΕ. Οπότε  
θα είναι Γ̂ΚΕ=B̂AE=Â+ Γ̂ΑΕ . Για να βρούμε την Γ̂ΑΕ=Ê κάνουμε

1800−ÊΓΑ=1800−1300=500 , οπότε Γ̂ΑΕ=Ê=500

2
=250  και

Γ̂ΚΕ=B̂AE=Â+ Γ̂ΑΕ=800+250=1050

ΘΕΜΑ  Δ

Μαθητές της Α ́ Γυμνασίου πήραν μέρος σε ένα διαγωνισμό  Μαθηματικών του Νομού 
Καστοριάς. Το “βραβείο”  για τους δυο πρώτους ήταν: Ένα μικρό ταξίδι οδικώς από τη 
Καστοριά έως το Νυμφαίο Φλώρινας για την μελέτη της καφέ αρκούδας σε συνεργασία με το
ΚΠΕ Καστοριάς και την οργάνωση “Αρκτούρος”.

Η διαδρομή που θα γινόταν φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. Δόθηκε ο παρακάτω χάρτης 
στον οποίο φαίνεται η συνολική απόσταση Καστοριάς-Νυμφαίου. Δόθηκε, ότι η διαδρομή 



από την Καστοριά έως την Κλεισούρα είναι τα 
10
23

 της παραπάνω συνολικής απόστασης. 

Από τη Κλεισούρα εως το Βαρικό τα 
2
7

της διαδρομής Βαρικό -Σκλήθρο. Τέλος, η 

απόσταση  Σκλήθρο-Νυμφαίου είναι τα 
1
3

 της απόστασης Καστοριάς- Νυμφαίου. 

Καλείστε να βρείτε :

α) Τις αποστάσεις Καστοριάς-Νυμφαίου (στρογγυλοποίηση σε μονάδες χιλιομέτρων),  
απόσταση Καστοριάς -Κλεισούρας και απόσταση Σκλήθρου-Νυμφαίου.

β)  Τι μέρος αποτελεί η απόσταση Κλεισούρα-Βαρικό σε σχέση με την απόσταση 
Κλεισούρας-Σκλήθρου;

γ) Ένας μαθητής απάντησε σωστά στα ερωτήμα (α) και (β) και δυο μόνο στο (α) οπότε, 
αποφασίστηκε σε αυτούς να τεθεί ένας γρίφος: Βρείτε τον ελάχιστο αριθμό κλήσεων που 
πρέπει να κάνετε για να βρείτε με βεβαιότητα το τηλέφωνο του ΚΠΕ Καστοριάς. Σας 
δίνονται ότι έχει 10 ψηφία, με τα 4 πρώτα να είναι τα “γνωστά” της Καστοριάς, το 5ο και  8ο
ψηφίο είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης των άρτιων αριθμών με το 2. Επίσης, ο αριθμός 
τηλεφώνου διαιρείται με το 3, δεν διαιρείται με το 2, ούτε με το 5, τα διψήφια τμήματα 6ο-7ο
και 9ο-10ο εμφανίζονται στο (α) ερώτημα και το 6ο ψηφίο είναι το υπόλοιπο της Ευκλείδειας
διαίρεσης του 4ψήφιου αρχικού τμήματος του τηλεφωνικού αριθμού με το 5.   



 (Μονάδες  25)

Λύση:
α) Καστοριάς-Νυμφαίου: 69 km όπως φαίνεται στον χάρτη

    Καστοριάς –Κλεισούρα: 
10
23

⋅69=30 km

     Σκλήθρου-Νυμφαίου: 
1
3
⋅69=23

β) Η απόσταση Κλεισούρα-Βαρικό σε σχέση με την απόσταση Κλεισούρας-Σκλήθρου αφού 

γνωρίζουμε ότι Κλεισούρα- Βαρικό είναι τα 
2
7

Βαρικό-Σκλήθρο άρα είναι τα 
2

7+2
=2

9
. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι αναγκαίο πρώτα ο υπολογισμός των αποστάσεων  
Κλεισούρα- Βαρικό και Βαρικό-Σκλήθρο



γ)  Τα 4 πρώτα είναι τα «γνωστά» 2467, το 5ο και το 8ο είναι το 0, αφού το υπόλοιπο της 
διαίρεσης των άρτιων αριθμών με το 2 είναι 0

Αρχικά έχουμε αυτή την εικόνα

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   (10 θέσεις που πρέπει να συμπληρωθούν

2  4  6  7  0  _  _  0   _  _   (Συμπληρώσαμε τα 4 “γνωστά” της Καστοριάς και το 0 )

Αφού ο αριθμός δεν διαιρείται με το 2, επομένως το τελευταίο ψηφίο ΔΕΝ είναι 0,2,4,6,8 και
αφού δεν διαιρείται με το 5, δεν μπορεί να είναι επιπλέον 5. Απομένουν τα ψηφία 1,3,7,9. 

Αφού μας λέει επιπλέον ότι τα διψήφια τμήματα 6ο-7ο και 9ο-10ο εμφανίζονται στο (α) 
ερώτημα και στο (α) ερώτημα  έχουμε τρία διψήφια τμήματα 69,  30, 23. Αποκλείεται να 
είναι το 30 το τελευταίο, αφού δεν διαιρείται ο αριθμός τηλεφώνουμε το το 0. Αν το 30 
βρισκόταν στην 6η και 7η θέση, τότε το τελευταίο 2 ψηφιο τμήμα θα ήταν 69 ή 23.  Το 
υπόλοιπο της ευκλείδειας διαίρεσης του 2467 με το 5 είναι 2. Οπότε το 6ο ψηφίο είναι το 2. 
Έτσι τα 6ο-7ο ψηφία είναι τα 23 και το τελευταίο διψήφιο τμήμα το 69. Οπότε τελικά

 2467023069   Μάλιστα το υπογραμμισμένο είναι το πραγματικό τηλέφωνο του ΚΠΕ. 

Που διαιρείται με το 3...

Αποκλείονται όλα εκτός από το πραγματικό που μένει. ΆΡΑ ΦΤΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ... 

Σας ευχόμαστε Επιτυχία 
&

Καλό Καλοκαίρι  !!


