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ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ε΄  ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

  Σάββατο, 27 Μαϊου 2017   

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα 9 δωμάτια ενός μικρού ξενοδοχείου. Οι αριθμοί μέσα 

στα τετράγωνα δείχνουν τον αριθμό των κρεβατιών κάθε δωματίου. Να βρείτε τον αριθμό 

των κρεβατιών στα υπόλοιπα δωμάτια αν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 3 δωμάτια με τρία 

κρεβάτια, 3 δωμάτια με δύο κρεβάτια και 3 δωμάτια με ένα κρεβάτι. Τα διπλανά δωμάτια 

έχουν διαφορετικό αριθμό κρεβατιών. Διπλανά δωμάτια εννοούμε αυτά που έχουν έναν 

κοινό τοίχο. Αν νομίζετε ότι υπάρχουν παραπάνω από μία λύσεις στο πρόβλημα να τις 

γράψετε όλες κάνοντας σχήματα στο φύλλο απαντήσεων. 

 
Το δωμάτιο κάτω από το 1 και αριστερά του 2 σίγουρα έχει τρία κρεβάτια. Τότε αυτό που 

βρίσκεται ακριβώς πιο κάτω έχει 2 κρεβάτια. Τώρα, για το δωμάτιο πάνω αριστερά 

υπάρχουν δύο περιπτώσεις, α) να έχει 2 κρεβάτια, β) να έχει 3 κρεβάτια. Έτσι, προκύπτουν 

οι επόμενες περιπτώσεις που φαίνονται στα παρακάτω σχήματα. 

                                   
                               

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο 
Α) Να γράψετε όλους τους τριψήφιους ακέραιους αριθμούς που το άθροισμα των ψηφίων 

τους είναι το 4. 

Β) Να γράψετε όλους τους τριψήφιους ακέραιους αριθμούς που είναι μικρότεροι από το 

αριθμό 410, διαιρούνται ακριβώς με το 3, το ψηφίο των εκατοντάδων είναι ίδιο με το ψηφίο 

των μονάδων και το ψηφίο των δεκάδων είναι διαφορετικό από τα άλλα ψηφία. 
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Απάντηση στο Α) ερώτημα: Τριψήφιοι που μπορεί να έχουν άθροισμα ψηφίων 4, θα 

έχουν για ψηφία από 0 έως και 4. Ο μικρότερος είναι ο 103, ακολουθεί ο 112, ο 121, ο 130, 

ο 202, ο 211, ο 220, ο 301, ο 310 και ο 400. Συνολικά είναι 10 τέτοιοι αριθμοί. 

 

Απάντηση στο Β) ερώτημα: Αυτοί οι τριψήφιοι δεν μπορεί να έχουν ψηφίο εκατοντάδων 

πάνω από το 4.  

Θα βρούμε αυτούς που έχουν ψηφίο εκατοντάδων το 1. Αυτοί είναι ο 141 και ο 171. 

Θα βρούμε αυτούς που έχουν ψηφίο εκατοντάδων το 2. Αυτοί μπορεί να είναι ο 252 και ο 

282. 

Θα βρούμε αυτούς που έχουν ψηφίο εκατοντάδων το 3. Αυτοί μπορεί να είναι ο 303, 363 

και ο 393. 

Θα βρούμε αυτούς που έχουν ψηφίο εκατοντάδων το 4. Δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός. 

Συνολικά, υπάρχουν 7 τέτοιοι αριθμοί. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3ο 

 

Α) Τρία κλάσματα είναι ίσα και έχουν αριθμητές και παρονομαστές μονοψήφιους 

αριθμούς. Τα προσθέτουμε και παίρνουμε τον αριθμό 5. Ποια είναι τα κλάσματα αυτά; 

 

Β) Ένα κλάσμα έχει παρονομαστή 12. Αν στον αριθμητή του προσθέσουμε το 3, τότε το 

κλάσμα είναι ισοδύναμο (ίσο) με το κλάσμα 
𝟓

𝟔
 . Ποιο είναι το αρχικό κλάσμα; 

 

Γ) Έχουμε δύο κλάσματα που οι αριθμητές και οι παρονομαστές τους είναι μονοψήφιοι 

αριθμοί. Ο αριθμητής του ενός είναι ο παρονομαστής του άλλου κλάσματος. Τα 

προσθέτουμε και το αποτέλεσμα είναι το κλάσμα 
𝟑𝟕

𝟑𝟎
 . Ποια ήταν τα αρχικά κλάσματα; 

 

Απάντηση στο Α) ερώτημα: Αφού τα τρία κλάσματα είναι ίσα, θα πρέπει το κάθε ένα να 

είναι ίσο με το κλάσμα 
𝟓

𝟑
, επειδή 
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Απάντηση στο Β) ερώτημα: Το κλάσμα  
𝟓

𝟔
 γράφεται και 

𝟏𝟎

𝟏𝟐
, δηλαδή έχει τον ίδιο 

παρονομαστή με το αρχικό κλάσμα. Επειδή θα πρέπει ο αριθμητής του να είναι μικρότερος 

κατά 3, αυτό θα είναι το κλάσμα 
𝟕

𝟏𝟐
 . 

 

Απάντηση στο Γ) ερώτημα: Κλάσματα που είναι ετερώνυμα (διαφορετικοί 

παρονομαστές), να έχουν παρονομαστές μονοψήφιους αριθμούς και αν τα προσθέσουμε 

να δίνουν ένα κλάσμα με παρονομαστή 30 είναι αυτά που έχουν παρονομαστές 5 και 6 

αντίστοιχα, διότι 30 = 5x6. Άρα, το ένα κλάσμα θα είναι το 
𝟓

𝟔
   ή το  

𝟔

𝟓
 . 

Αν το ένα κλάσμα είναι το  
𝟓

𝟔
 , το άλλο κλάσμα θα είναι το 

𝟑𝟕

𝟑𝟎
 - 

𝟓

𝟔
 = 
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 = 

𝟐

𝟓
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Αν το κλάσμα είναι το 
𝟔

𝟔
 , το άλλο κλάσμα θα είναι το 

𝟑𝟕

𝟑𝟎
 - 

𝟔

𝟓
 = 

𝟏

𝟑𝟎
. Αυτό όμως απορρίπτεται, 

διότι γνωρίζουμε ότι οι παρονομαστές των κλασμάτων είναι μονοψήφιοι. 



Άρα, η μοναδική λύση είναι τα κλάσματα να είναι τα 
𝟓

𝟔
   και  

𝟐

𝟓
 . 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4ο 

 

Στο παρακάτω σχήμα το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο με πλευρές 1 μ. Το ΔΕΖΗ, όπως και το 

ΖΘΙΚ είναι τετράγωνα με πλευρές 2 μ. Να βρείτε τα εμβαδά των εξής σχημάτων: 

Α) Του τετράπλευρου ΖΙΚΗ.  

Β) Του τετράπλευρου ΕΘΖΓ. 

Γ) Το συνολικό εμβαδόν του σχήματος που ορίζεται από τη γραμμή ΑΒΓΕΘΙΚΗΔΑ. 

 
 

Απάντηση στο Α) ερώτημα: 

1. Μπορούμε να δούμε το σχήμα ΖΙΚΗ ως ένα παραλληλόγραμμο με βάση την ΙΚ = 

2 μ. και ύψος το ΖΚ = 2 μ. Άρα, το εμβαδόν του είναι 2x2 = 4 τ.μ. 

2. Μπορούμε να δούμε το σχήμα ΖΙΚΗ ως δύο ίσα ορθογώνια τρίγωνα, το ένα με βάση 

την ΙΚ = 2 μ. και ύψος το ΖΚ = 2 μ. και το άλλο τρίγωνο με βάση ΖΚ = 2 μ. και 

ύψος ΖΗ = 2 μ. Το εμβαδόν του καθενός θα είναι (2x2):2 = 2 τ.μ., άρα και τα δύο 

μαζί θα έχουν εμβαδόν 4 τ.μ. 

3. Το τρίγωνο ΗΖΚ είναι ίσο με το τρίγωνο ΖΘΙ. Άρα, το εμβαδόν του ΖΙΚΗ είναι ίσο 

με το εμβαδόν του τετραγώνου ΚΖΘΙ, δηλαδή 2x2 = 4 τ.μ. 

 

 

Απάντηση στο Β) ερώτημα: 

1. Μπορούμε να δούμε το σχήμα ΕΘΖΓ ως δύο ορθογώνια τρίγωνα, το ΕΓΖ και το 

ΕΖΘ, με εμβαδά (1x2):2 = 1 τ.μ. και (2x2):2 = 2 τ.μ. Άρα, το σχήμα ΕΘΖΓ έχει 

εμβαδόν 1 + 2 = 3 τ.μ. 

2. Μπορούμε να δούμε το σχήμα ΕΘΖΓ ως ένα τραπέζιο (ορθογώνιο τραπέζιο) με 

βάσεις 1 και 2 μ. και ύψος 2. Από τον τύπο του εμβαδού τραπεζίου, προκύπτει ότι 

εμβαδόν ΕΘΖΓ είναι 3 τ.μ. 

 

Απάντηση στο Γ) ερώτημα: 

Για να υπολογίσουμε το συνολικό εμβαδόν του σχήματος που ορίζεται από τη γραμμή 

ΑΒΓΕΘΙΚΗΔΑ, υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Ο πιο σύντομος είναι να παρατηρήσουμε ότι 

τα ΕΖΘ και ΗΖΚ σχηματίζουν ένα τετράγωνο με πλευρά 2 μ. Άρα, το εμβαδόν του 

ζητούμενου σχήματος είναι ίσο με το εμβαδόν τριών τετραγώνων πλευράς 2 μ. και ενός 

τετράγωνου πλευράς 1 μ., δηλαδή το συνολικό εμβαδόν είναι 4 + 4 + 4 + 1 = 13 τ.μ.  


