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ΘΕΜΑ 1o

i. Να υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις:
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Μονάδες 2

ii. Να παραγοντοποιήσετε, σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, τις παραστάσεις 2 · A − 62 και

3 · B − 27.

Μονάδες 2

iii. Να γράψετε το πηλίκο Γ =
2 · A − 62

3 · B − 27
και να το απλοποιήσετε.

Μονάδα 1

ΘΕΜΑ 2o

Στις κορυϕές ενός τετραγώνου τοποθετούμε τους αριθμούς 8, 10, 8 και 11. Στη συνέχεια, κάνουμε

αλλαγές στους αριθμούς αυτούς ως εξής: Σε κάθε κίνηση, προσθέτουμε σε δύο από τους

τέσσερις αυτούς αριθμούς τον αριθμό 2.

i. Να βρείτε μετά από πόσες κινήσεις το άθροισμα όλων των αριθμών, της τελευταίας κίνησης,

στις κορυϕές του τετραγώνου είναι ίσο με 81.

Μονάδες 2

ii. Μετά από πόσες κινήσεις το άθροισμα όλων των αριθμών, της τελευταίας κίνησης, στις

κορυϕές του τετραγώνου θα ξεπεράσει το 100?

Μονάδες 2

iii. Μπορούμε, μετά από ένα πλήθος κινήσεων, να εμϕανίσουμε τον ίδιο αριθμό και στις τέσσερις

κορυϕές του τετραγώνου?

Μονάδες 1

1



ΘΕΜΑ 3o

Ο κύριος Ηλίας αποφάσισε να ασχοληθεί με τη γεωργία και

για αυτό το σκοπό αγόρασε ένα οικόπεδο. Το οικόπεδο αυτό

έχει σχήμα τετράγωνο, με πλευρά μήκους 10 μέτρων. Αρχικά,

ο κύριος Ηλίας χώρισε το οικόπεδο σε τρία ορθογώνια μέρη,

όπως ϕαίνεται στο διπλανό σχήμα.

i. Να βρείτε το μήκος x ώστε το εμβαδόν του μεσαίου ορθο-

γωνίου να αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού εμβαδού

του οικοπέδου.

ii. Ο κύριος Ηλίας αποφασίζει να τοποθετήσει μέσα στο μεσαίο ορθογώνιο μέρος 2 τετράγ-

ωνα παρτέρια, με πλευρά ίση με τα
2
5

του πλάτους του μεσαίου ορθογώνιου. Επιπλέον,

όπως ϕαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα παρτέρια απέχουν μεταξύ τους και από τις

κατακόρυφες πλευρές του οικοπέδου ίσες αποστάσεις. Να βρείτε την απόσταση αυτή.

iii. Πόσα τετραγωνικά πλακάκια πλευράς 0, 5 μέτρων χρειάζεται ο κύριος Ηλίας για να πλακο-

στρώσει την υπόλοιπη επιφάνεια του μεσαίου μέρους του οικοπέδου;

Μονάδες 2+1+2
ΘΕΜΑ 4o

Σε έναν αθλητικό διαγωνισμό συμμετείχαν 12 ομάδες. Μετά από μια σειρά αγώνων προέκυψε

η τελική κατάταξη των 12 ομάδων. Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού, έχοντας συγκεν-

τρώσει το ποσό των 2α e από τα εισιτήρια των αγώνων, αποφάσισε να μοιράσει το ποσό αυτό

στις ομάδες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ως εξής:

Η 1η ομάδα θα πάρει το ποσό των α e. Η 2η ομάδα θα πάρει το μισό ποσό σε σχέση με την 1η.
Η 3η ομάδα θα πάρει το μισό ποσό σε σχέση με την 2η. Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο μέχρι και

την 12η ομάδα, τελικά περισσεύει 1 e.

i. Να βρείτε το αρχικό ποσό που συγκέντρωσε η οργανωτική επιτροπή.

Μονάδες 2

ii. Να δείξετε ότι η 5η ομάδα θα πάρει περισσότερα χρήματα από όσα θα πάρουν οι ομάδες

από την 6η εως και τη 12η θέση.

Μονάδες 2

iii. Να βρείτε τι κλάσμα του αρχικού ποσού αποτελούν τα χρήματα που θα πάρουν οι ομάδες

με σειρά κατάταξης άρτιο αριθμό.

Μονάδα 1

Καλή τύχη!
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