
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 

Ένα Διαγώνισμα Προετοιμασίας  

1. Η Καλλιόπη είναι 13 χρονών , ο αδερφός της είναι 5 χρόνια 

μικρότερος και η αδερφή της 2 χρόνια μεγαλύτερη. Πόσο είναι το 

άθροισμα ηλικιών των τριών παιδιών ; 

Α:30  Β:32  Γ:33  Δ:36  Ε:40 

 

2. Αν προσθέσουμε σήμερα τις ηλικίες δυο καγκουρό θα βρούμε 15. 

Πόσο θα βρούμε αν προσθέσουμε τις ηλικίες τους 5 χρόνια μετά ;  

Α:22  Β:25  Γ:35  Δ:26  Ε:45 

 

3. 12+3 =        -7=      +2 =      -9=       +3 =? 

Ποιος είναι ο αριθμός στο ερωτηματικό;  

Α:1  Β:2  Γ:3  Δ:4  Ε:7 

 

4. Σε έναν κήπο υπάρχουν 5 πεταλούδες . Μερικές είναι μαύρες και 

οι υπόλοιπες κίτρινες. Οι μαύρες έχουν 4 φτερά η καθεμιά και οι 

κίτρινες 6 φτερά η καθεμιά. Αν όλες μαζί οι πεταλούδες έχουν 22 

φτερά, πόσες είναι οι μαύρες ;  

Α:1  Β:2  Γ:3  Δ:4  Ε:5 

 

5. Σε έναν κήπο υπάρχουν μια γάτα, ένα άλογο και ένα λιοντάρι. 

Θέλουν να κάτσουν στη σειρά το ένα πίσω απ το άλλο για μια 

φωτογραφία. Όμως η γάτα δεν θέλει να είναι τελευταία. Με 

πόσους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό ;  

Α:4  Β:8  Γ:12  Δ:16  Ε:18 

 

6. Τέσσερις φίλοι έχουν διαφορετικές ηλικίες. Το άθροισμα όλων 

των ηλικιών είναι 14 χρόνια και το άθροισμα των τριών είναι 9 

χρόνια. Ο ένας απ τους τέσσερις είναι 3 χρονών. Ποια είναι η 

ηλικία του μικρότερου ;  

Α:5  Β:4  Γ:3  Δ:2  Ε:1 

 

7.               +       +        =          +          , τι απ τα παρακάτω ισχύει ;  

  



Α :          =   Β : δυο ορθογώνια είναι ίσα με έναν κύκλο 

Γ : δυο κύκλοι είναι ίσοι με ένα ορθογώνιο 

Δ : 3 κύκλοι είναι ίσοι με ένα ορθογώνιο 

Ε : τίποτα απ τα παραπάνω. 

 

8.  

= 15 γραμμάρια 

= 10 γραμμάρια 

= 9 γραμμάρια 

Πόσο ζυγίζουν μαζί ,ένα αστέρι ένας κύκλος και ένα τρίγωνο ;  

Α:9  Β:10  Γ:11  Δ:12  Ε:13 

 

9.  

 

Δυο βέλη στην πορτοκαλί περιοχή δίνουν 20 πόντους. Ένα βέλος πράσινη και 

ένα βέλος πορτοκαλί δίνουν 25 πόντους. Πόσους πόντους δίνουν δυο βέλη στην 

πράσινη περιοχή ; 

Α:30  Β:35  Γ:40  Δ:22  Ε:50 

 

10. Δίνεται το παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

 

Αν η απόσταση Άλωρο-Εξαπλάτανος είναι ίση με την απόσταση Χρυσή-Ν.Ζωή 

και όλη η παραπάνω διαδρομή  Άλωρο –Αριδαία-Εξαπλάτανος-Χρυσή-Ν.Ζωή –

Άλωρο είναι 50χλμ. Πόσο είναι η απόσταση Ν.Ζωή-Άλωρο ;  

Α:12  Β:13  Γ:14  Δ:15  Ε:16 

   
   
   


