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            ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 
Α.1.4 

 
Επίλυση προβλημάτων 

 
 με την βοήθεια  

 
των εξισώσεων 

 

Το 

 

4
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

από τα 
 

 

 

περιλαμβάνει 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

1. Α. Βασικές έννοιες 

    α. Ονομάζουμε x αυτό που ζητάμε. Αν ζητάμε περισσότερα 

ονομάζουμε x το μικρότερο ή   

         αυτό που συγκρίνετε με τα άλλα. 

    β. Το διπλάσιο, τριπλάσιο,…του x είναι 2x, 3x,… 

    γ. Τα 
2

3
 του x είναι 

2x

3
. Το μισό του x είναι 

x

2
.      

    δ. Αυξάνω σημαίνει προσθέτω. Ελαττώνω σημαίνει αφαιρώ. 

    ε. Αν Α είναι το άθροισμα δύο αριθμών, τότε ο ένας είναι το x και ο άλλος το A–x. 

    στ. Αν Δ είναι η διαφορά δύο αριθμών, τότε ο μικρός είναι το x και ο μεγάλος το 

Δ+x. 

    ζ. Το 15% του x είναι 
15x

100
.  

    η. Στην ομαλή κίνηση ισχύει 
s

t
  . 

 

    θ. Αν μας ζητούν διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς τους βαφτίζουμε: x, x+1, x+2, 

x+3,  ...     ενώ αν μας δίνουν το άθροισμα τους βαφτίζουμε ...,x–2, x–1, x, x+1, x+2,... 

 

    ι. Αν μας ζητούν διαδοχικούς άρτιος φυσικούς αριθμούς τους βαφτίζουμε: x, x+2, 

x+4, x+6,... 

 

 

2. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα με εξίσωση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

    1.  Εισαγωγή αγνώστων. 

    2. Δημιουργία εξίσωσης. 

    3. Λύση της εξίσωσης. 

    4. Περιορισμοί του προβλήματος 

    5. Απάντηση 

 

 
3.  Να εκφράσετε συμβολικά: 

    α) Την περίμετρο τετραγώνου με πλευρά α. 
 

    β) Το κόστος x κιλών πορτοκαλιών με τιμή 1,2 € το κιλό. 

 
    γ) Τρεις διαδοχικούς φυσικούς. 

 

    δ) Τρεις διαδοχικούς φυσικούς με άθροισμα 36. 

 
    ε) Ένας αριθμός αυξημένος κατά 13 δίνει 24. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Δραστηριότητα 
 

Στις 14 Ιουνίου 1987 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατέκτησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
νικώντας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον τελικό, την πανίσχυρη ομάδα της τότε 

Σοβιετικής Ένωσης με 103-101 (δείτε τα τελευταία λεπτά στο βίντεο). Πρωταγωνιστής 
και σούπερ - σταρ τής βραδιάς ήταν ο Νίκος Γκάλης που πέτυχε 40 πόντους. Ο Γκάλης είχε σε 
εκείνο τον αγώνα 22 εύστοχες βολές (εύστοχα καλάθια), από τις οποία 8 καλάθια ήταν βολές 
του 1 πόντου και τα υπόλοιπα 14 ήταν καλάθια των 2 ή των 3 πόντων. Πόσα τρίποντα πέτυχε 
εκείνο το βράδυ ο Γκάλης;  

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 
 

2. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τη χρήση μεταβλητών α) 

Δύο αριθμοί διαφέρουν κατά 7. 
 

Αν x o μικρότερος τότε ………… ο μεγαλύτερος. Αν x o 

μεγαλύτερος τότε ………… ο μικρότερος. 
 

β) Στην τάξη υπάρχουν 28 μαθητές και μαθήτριες. Αν x οι 

μαθητές τότε ………… οι μαθήτριες. 
 

Αν y οι μαθήτριες τότε ………… οι μαθητές. 
 

γ)  Αν α η πλευρά τετραγώνου τότε ………… η περίμετρος του. 
 

δ)  Αν x είναι ένας αριθμός τότε ο τριπλάσιος του αυξημένος κατά 3 είναι ………… 
 

ε) Η ηλικία ενός πατέρα είναι τριπλάσια της ηλικίας του γιού του. Αν x η 

ηλικία του γιού τότε η ηλικία του πατέρα είναι ………… 
 

Αν x η ηλικία του πατέρα τότε η ηλικία του γιού είναι ………… 
 

στ)  Τρεις διαδοχικοί ακέραιοι είναι οι x, ………… και ………… 
 

ζ)   Αν x μαθητές μιας τάξης τότε τα πόδια τους είναι ………… 
 

η)  Αν ω είναι μια γωνία τότε η κατά 40
ο
 μεγαλύτερη από το μισό της είναι ………… 
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3. Να βρείτε τον αριθμό που το διπλάσιό του, αν το ελαττώσουμε κατά 8, δίνει τον 

αριθμό αυξημένο κατά 9. 
 

 
 
........................................................................................................................................... 

4. Να βρείτε τον αριθμό που όταν τον προσθέσουμε στους αριθμητές των κλασμάτων  
3/4   και  5/6 γίνονται ίσα με το κλάσμα 29/12 . 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................ 

 

......................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................... 
 
 

5. Μία βρύση γεμίζει μια δεξαμενή σε 10 λεπτά. Μια άλλη βρύση γεμίζει την ίδια 
δεξαμενή σε 15 λεπτά. Σε πόσα λεπτά της ώρας γεμίζει η δεξαμενή, αν ανοίξουν και οι 

δύο βρύσες; Μελετήστε το μικροπείραμα  mp1_4. 
  

 

............................................................................................................................................ 

 

.................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

6. Μία μαθήτρια έγραψε 16 και 18 σε δύο διαγωνίσματα Μαθηματικών. 
 

α) Τι βαθμό πρέπει να γράψει στο τρίτο διαγώνισμα για να έχει μέσο όρο 18 και στα 

τρία διαγωνίσματα; β) Μπορεί να βγάλει μέσο όρο 19; 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................. 
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7. Τρία αδέλφια μοιράστηκαν ένα χρηματικό ποσό. Ο μικρότερος έλαβε το 1/5  του 
ποσού και 12 € ακόμη, ο μεσαίος έλαβε το ¼ του ποσού και 8 € ακόμη και ο 
μεγαλύτερος έλαβε το 1/3 του ποσού και 6 € ακόμη.  Να βρείτε το αρχικό χρηματικό 
ποσό και το μερίδιο του καθενός. 

 
.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 
 
 

8. Σε μια συγκέντρωση οι άνδρες είναι διπλάσιοι από τις γυναίκες. Όταν έφυγαν έξι 
άνδρες με τις έξι συζύγους τους έμειναν τριπλάσιοι άνδρες από τις γυναίκες. Πόσες 
ήταν οι γυναίκες και πόσοι οι άνδρες στην αρχή της συγκέντρωσης. 

 

 
.............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................................................ 

 

.............................................................................................................................................................. 
 
 

9. Σε ένα τεστ με 10 ερωτήσεις η κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες ενώ 
για κάθε λάθος απάντηση αφαιρούνται 3 μονάδες. Αν ο μαθητής πέτυχε 26 μονάδες να 
βρεθεί σε πόσες ερωτήσεις απάντησε σωστά; 

 
 

.............................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................. 

 

         ........................................................................................................................................................... 
 
 
. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ   ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

1. 
Δύο αριθμοί έχουν άθροισμα 17. 

Η διαφορά του ενός από το πενταπλάσιο του άλλου είναι ίση με 25. 

α) Αν χ ο ένας αριθμός τότε ο άλλος θα είναι: 

Α.:  17     Β.: 17 – χ     Γ.:   χ – 17    Δ.:    17 + χ 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. 

β) Να βρείτε τους δύο αριθμούς. 

 

 2.  
Δύο αριθμοί έχουν πηλίκο 7. 

Το πενταπλάσιο του μικρότερου αριθμού είναι κατά 4 μονάδες μικρότερο από τον 

μεγαλύτερο αριθμό. 

α) Αν χ ο μικρότερος αριθμός τότε ο άλλος θα είναι: 

Α.:  7χ     Β.:
x

7
     Γ.:   

7

x
    Δ.:    7 + χ 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. 

β) Να βρείτε τους δύο αριθμούς 

 

 

3.  

Το μισό της διαφοράς ενός αριθμού από το 3 αυξημένο κατά το 
3

1
 αυτού του αριθμού είναι 

ίσο με το 
4

1
 του αριθμού .Υπολογίστε αυτόν τον αριθμό. 

 

 

4.  
Η διαφορά δύο φυσικών αριθμών είναι ίση με 30. 

Η ευκλείδεια διαίρεση του μεγαλύτερου με τον μικρότερο αφήνει πηλίκο 4 και υπόλοιπο 

ίσο με τα 
4

3
 του διαιρέτη. 

Αν χ ο μικρότερος αριθμός τότε  

α) ο άλλος θα είναι: 

 

Α.:  30χ     Β.: 30 - χ     Γ.:   30 + χ    Δ.:    χ - 30 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. 

β) Το υπόλοιπο θα είναι: 

 

Α.:  χ + 
4

3
    Β.: 30 - 

4

3
    Γ.:   

4

3
χ    Δ.:    χ - 

4

3
 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. 

γ) Να βρείτε τους δύο αριθμούς. 
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5.  

Τρεις διαδοχικοί άρτιοι ακέραιοι έχουν άθροισμα ίσο με τα 
2

3
 του αθροίσματος των 

περιττών που περιέχουν. 

Αν χ ο μεσαίος  άρτιος  

α) Να εκφράσετε με την βοήθεια του χ τον α΄ και  τον γ΄ άρτιο. 

β) Να εκφράσετε με την βοήθεια του χ τους περιττούς που περιέχουν οι άρτιοι. 

γ) Να γράψετε την εξίσωση που προκύπτει από τα δεδομένα. 

δ) Η εξίσωση έχει: 

Α.:  μία μόνο λύση.    

Β.: έχει λύσεις όλους τους ρητούς αριθμούς. 

Γ.:   έχει λύσεις όλους τους ακεραίους αριθμούς      

Δ.:  είναι αδύνατη. 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση 

 

 

6.  
Τρεις διαδοχικοί περιττοί ακέραιοι έχουν άθροισμα ίσο με το τετραπλάσιο του α΄ αυξημένο 

κατά 1. 

Αν χ ο μεσαίος περιττός τότε: 

α) Να εκφράσετε με την βοήθεια του χ τον α΄ και  τον γ΄ περιττό. 

β) Να υπολογίσετε το χ. 

γ) Να βρείτε τους 3 περιττούς. 

 

 

7.  
α) «Τοποθετώντας» το 3 μπροστά από έναν διψήφιο αριθμό προκύπτει ένας τριψήφιος 

αριθμός. 

Πόσο μεγαλύτερος είναι ο τριψήφιος αυτός από τον αρχικό διψήφιο; 

β) Να υπολογίσετε τον διψήφιο αριθμό που είναι τέτοιος ώστε: αν «τοποθετήσουμε» το 3 

μπροστά του προκύπτει ένας τριψήφιος πενταπλάσιός  του. 

 

 

8.  

Αυξάνοντας τον αριθμητή του κλάσματος 
3

1
κατά χ και μειώνοντας, συγχρόνως, τον 

παρονομαστή του κατά χ προκύπτει ο αριθμός –2. 

Να υπολογίσετε τον αριθμό χ. 

 

 

9.  
Τρεις αριθμοί έχουν άθροισμα 30.  

Ο πρώτος είναι κατά 3 μονάδες μικρότερος από τον δεύτερο, ο οποίος είναι κατά 3 

μονάδες μικρότερος από τον τρίτο. 

α) Αν χ ο δεύτερος τότε ο α΄ και ο γ΄ αντίστοιχα θα είναι : 

Α.:  χ – 3  ,  χ + 3     Β.: χ + 3  ,  χ - 3     Γ.:   χ – 3  ,  χ –6          Δ.:    χ + 3  ,  χ + 6     

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. 

β) Να βρείτε τους τρεις  αριθμούς. 
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10.  
Δύο διαφορετικοί διψήφιοι ακέραιοι έχουν τα ίδια ψηφία τα οποία διαφέρουν κατά 1. 

Τα άθροισμά τους είναι ίσο με τον μεγαλύτερο διψήφιο αριθμό. 

Να υπολογίσετε τους δύο αριθμούς. 

 

 

11.  
Να βρείτε τον ακέραιο αριθμό για τον οποίο ισχύουν: 

 Το τριπλάσιό του αυξημένο κατά 1 είναι μεγαλύτερο από τον προηγούμενο 

ακέραιο. 

 Το τριπλάσιό του αυξημένο κατά 1 είναι μικρότερο από το διπλάσιο του επόμενου 

ακεραίου. 

 

 

12.  

 
Να βρείτε τον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό για τον οποίο γνωρίζουμε ότι το άθροισμά του 

με το μισό του δεν ξεπερνά το άθροισμα του 
3

1
 αυτού του αριθμού με το 3,5. 

 

 

 13.  
α) Υπάρχουν άπειροι θετικοί αριθμοί που το τετράγωνό τους είναι μικρότερο από τον 

εαυτό τους. Μπορείτε να βρείτε κάποιον. 

β) Βρείτε όλους τους αριθμούς που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του α) και σημειώστε 

τους πάνω σε έναν άξονα. 

 

 

14.  
Να βρείτε τις ακέραιες τιμές που μπορεί να πάρει η μεταβλητή κ ώστε ο περιττός αριθμός 

2κ + 1 να βρίσκεται μεταξύ του –4 και του 8. 

 

 

15.  
Η απόλυτη τιμή του αριθμού 2χ – 1 δεν ξεπερνάει το 1. 

α) Σημειώστε πάνω σε έναν άξονα την περιοχή που μπορεί να  

     βρίσκεται ο αριθμός      2χ – 1. 

β) Βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει η μεταβλητή χ. 
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Β.   ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

1.  
Οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου διαφέρουν κατά 3 cm , ενώ η περίμετρός του είναι   10 cm. 

Να υπολογίσετε το εμβαδό του. 

 

2.  
Γνωρίζουμε ότι το άθροισμα των μέτρων των γωνιών ενός τριγώνου είναι ίσο με 180

0
. 

Να υπολογίσετε  τα μέτρα των γωνιών ενός τριγώνου , αν αυτά  είναι διαδοχικά ακέραια 

πολλαπλάσια του 10. 

 

3.  
Να υπολογίσετε  τα μέτρα των γωνιών ενός τριγώνου , αν δύο από αυτά είναι ίσα, (το 

καθένα), με το 
3

1
του μέτρου της τρίτης γωνίας του τριγώνου. 

 

4.  
Κόβουμε ένα σύρμα μήκους 31 cm και φτιάχνουμε ένα τετράγωνο και ένα ισόπλευρο 

τρίγωνο. 

Αν η πλευρά του ισοπλεύρου τριγώνου είναι κατά 1 cm μεγαλύτερη από την πλευρά του 

τετραγώνου να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραγώνου και την περίμετρο του τριγώνου. 

 

 5.  
Θέλουμε να κόψουμε μια ξύλινη δοκό μήκους 6 m  σε 3 κομμάτια ώστε ο λόγος του α΄ 

προς το β΄ να είναι ίσος με το λόγο του γ΄ προς το μήκος της δοκού. 

Αν το β΄ κομμάτι είναι 2 m και το α΄ κομμάτι χ m τότε: 

α) Να γράψετε το μήκος του γ΄ κομματιού με τη βοήθεια της μεταβλητής  χ. 

β) Να υπολογίσετε το μήκος των κομματιών α΄  και  γ΄ . 

 

 

6.  
 

Στο παραπάνω σχήμα ισχύουν τα παρακάτω: 

 ΑΓ = 3 cm. 

 ΒΕ = 9 cm. 

 ΔΕ = 5 cm. 

 AB + ΓΔ = 2ΒΓ. 

Αν το μήκος του ΒΓ είναι χ cm  

α) Να εκφράσετε τα μήκη των ΑΒ και ΓΔ σε σχέση με το χ. 

β) Να υπολογίσετε την τιμή του χ. 

 

7.  
Να υπολογίσετε την περίμετρο ενός ορθογωνίου με διαστάσεις δύο διαδοχικούς ακεραίους 

αριθμούς , αν γνωρίζουμε ότι αυτή δεν ξεπερνάει τα 13 cm. 

 

 

Α Β Γ Δ Ε 
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Γ.     ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

1.  
Η ηλικία που θα έχει ο Κώστας μετά από 5 χρόνια θα είναι διπλάσια της σημερινής ηλικίας 

του Δημήτρη που είναι μικρότερος από τον Κώστα κατά 4 χρόνια. 

Να υπολογίσετε την σημερινή ηλικία του Κώστα . 

 

2.  
Το έτος 2000 ρωτήθηκα από κάποιον μαθητή για το πόσων χρονών είμαι. 

Του απάντησα: 

«Πριν από 4 χρόνια η ηλικία μου ήταν τετραπλάσια της ηλικίας που είχα πριν από 28 

χρόνια».  

Μπορείτε να βρείτε πόσων χρονών είμαι σήμερα; 

 

3.  
Η ηλικία της Μαρίας είναι 9 χρονών και του πατέρα της 35 χρονών. 

Μετά από πόσα χρόνια η ηλικία του πατέρα της Μαρίας θα είναι τριπλάσια της Μαρίας; 

 

4.  
Τρία  αδέρφια έχουν άθροισμα  ηλικιών 31 χρόνια. 

Ο μεγαλύτερος είναι διπλάσιος από τον μικρότερο, ο οποίος είναι τρία  χρόνια μικρότερος 

από τον δεύτερο. 

α) Αν χ η ηλικία του δεύτερου να βρείτε σε σχέση με το χ την ηλικία του πρώτου και του 

τρίτου. 

β) Υπολογίστε τις ηλικίες των τριών παιδιών. 

 

 

5.  
Αν ο Μέγας Αλέξανδρος πέθαινε 9 χρόνια νωρίτερα, τότε ο χρόνος της βασιλείας του θα 

ήταν ίσος με το 
8

1
 του χρόνου της ζωής του. Αν όμως πέθαινε 9 χρόνια αργότερα και 

εξακολουθούσε να βασιλεύει, τότε ο χρόνος της βασιλείας του θα ήταν ίσος με το 
2

1
 του 

χρόνου της ζωής του. 

Έστω χ τα χρόνια που έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος και ψ τα χρόνια που βασίλεψε. 

α) Δύο από τις επόμενες εξισώσεις μας δίνουν τα χρόνια της βασιλείας του Μέγα 

Αλέξανδρου. Ποιες είναι αυτές; 

Α.: 9
8

1
    Β.: 9)9(

8

1
    Γ.: 9)9(

2

1
    Δ.: 9

2

1
   

β) Να βρεθεί πόσα χρόνια έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος και πόσα βασίλεψε 

 

6.  
Το διπλάσιο της ηλικίας της Θάλειας μειωμένο κατά 3 χρόνια είναι μεγαλύτερο από την 

ηλικία που θα έχει σε 9 χρόνια και μικρότερο από την ηλικία της σε 11 χρόνια. 

Βρείτε την ηλικία της Θάλειας. (Ακέραιος αριθμός) 
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Δ.     ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 

 

1.  
Ένα αυτοκίνητο διανύει μια απόσταση χ Km σε 3 h. 

Αν αυξήσει την μέση ταχύτητά του κατά 20 Km/h θα διανύσει την ίδια απόσταση σε 2h 

και 24min. 

Υπολογίστε την απόσταση που διανύει το αυτοκίνητο καθώς και την μέση  ταχύτητα που 

έχει όταν χρειάζεται χρόνο 3h για να την διανύσει. 

 

 

2.  
Σε μια δεξαμενή χωρητικότητας α m

3   
υπάρχουν δύο βρύσες. Η μία γεμίζει την δεξαμενή 

σε 10 ώρες, όταν η δεύτερη βρύση είναι κλειστή και η δεξαμενή άδεια..  

Η δεύτερη βρύση  αδειάζει την δεξαμενή σε 12 ώρες , όταν η πρώτη βρύση είναι κλειστή 

και η δεξαμενή γεμάτη. 

 

α) Με πόση ταχύτητα γεμίζει η πρώτη βρύση την δεξαμενή, όταν η δεύτερη βρύση είναι 

κλειστή; 

β) Με πόση ταχύτητα αδειάζει η δεύτερη  βρύση την δεξαμενή, όταν η πρώτη βρύση είναι 

κλειστή; 

γ) Αν οι βρύσες είναι και οι δύο ανοιχτές και η δεξαμενή άδεια τότε: 

Α.: Η δεξαμενή  θα γεμίσει     Β.: Η δεξαμενή δεν μπορεί να γεμίσει. 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση και αιτιολογήστε τη. 

 

δ) Αν στο γ) ερώτημα επιλέξατε το Α τότε να υπολογίσετε το χρόνο που θα χρειαστεί να 

γεμίσει η δεξαμενή, αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του γ) ερωτήματος. 

 

 

3.  
Ο δρόμος που συνδέει δύο χωριά Α και Β έχει μόνο ανηφόρες και κατηφόρες. 

Η διαδρομή από το χωριό Α προς το χωριό Β έχει 3 Km περισσότερη ανηφόρα από ότι 

κατηφόρα.  

Αν α είναι τα χιλιόμετρα της ανηφόρας , στην διαδρομή Α προς Β, τότε: 

α) Πόσα θα είναι τα χιλιόμετρα της κατηφόρας στην διαδρομή Α προς Β; 

β) Πόσα θα είναι τα χιλιόμετρα της κατηφόρας και της ανηφόρας στην διαδρομή Β προς Α; 

γ) Κάποιος βαδίζει με 3 Km/h στην κατηφόρα και με 2 Km/h στην ανηφόρα. 

Σε ποια διαδρομή θα κάνει τον λιγότερο χρόνο; 

Αν ο χρόνος ,που θα κάνει στη διαδρομή Α προς Β είναι 5 h πόσο χρόνο θα κάνει στη 

διαδρομή Β προς Α; 

 

 

4.  
Δύο υλικά α΄ και β΄ περιέχουν 30% και 50% αντίστοιχα ένα στοιχείο Α. 

Θέλουμε να φτιάξουμε ένα μίγμα από τα δύο υλικά βάρους 30g , το οποίο να περιέχει 35% 

του στοιχείου Α. 

Να υπολογίσετε πόσα g από το υλικό α΄ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πόσα  g από το 

υλικό β.   
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5.  
Ένας ποδηλάτης με ταχύτητα π Km/h και κάποιος με  αυτοκίνητο και με ταχύτητα α 

Km/h διανύουν μια απόσταση ΑΒ = 20 Km , με την ίδια κατεύθυνση από Α προς Β. 

Ο ποδηλάτης ξεκίνησε μία ώρα νωρίτερα από το αυτοκίνητο ,  από το Α, και έφτασε μαζί 

με το αυτοκίνητο στο Β. 

α) Την στιγμή που το αυτοκίνητο ξεκίνησε από το Α, πόση απόσταση έπρεπε να διανύσει 

ακόμα ο ποδηλάτης για να φτάσει στο Β; 

Α.: π Km   Β.: π –20 Km.   Γ.: 20 - π  Km.   Δ.: 20 Km. 

(Επιλέξτε την σωστή απάντηση)    

β) Να υπολογίσετε σε συνάρτηση με τις μεταβλητές π και α το χρόνο που χρειάστηκε ο 

ποδηλάτης για να διανύσει την απόσταση καθώς και το χρόνο που χρειάστηκε το 

αυτοκίνητο. 

γ) Να δείξετε ότι η σχέση που συνδέει την ταχύτητα του ποδηλάτη με την ταχύτητα του 

αυτοκινήτου δίνεται από τον τύπο: 







20

20
 

δ) Αν η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν 60 Km/h  πόσο ήταν η ταχύτητα του ποδηλάτη; 

 

 

6.  
Ένα τραίνο κινείται με ταχύτητα 60 Km/h. Δίπλα στις σιδηροτροχιές και σε ίσα 

διαστήματα , μήκους χ Km , υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες. 

Κάποιος επιβάτης του τραίνου κινείται πάνω σ’ αυτό με ταχύτητα 5 Km/h και μετράει τον 

χρόνο που χρειάζεται να περάσει μεταξύ δύο διαδοχικών σηματοδοτών.  

Παρατηρεί ότι όταν κινείται προς την κατεύθυνση που κινείται και το τραίνο, ο χρόνος 

αυτός, είναι μικρότερος από το χρόνο που θα χρειαστεί κινούμενος αντίθετα, κατά 36 

δευτερόλεπτα. 

α) Πόσο μήκος έχει το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών σηματοδοτών; 

 

β) Να υπολογίσετε το μήκος του τραίνου αν γνωρίζετε ότι ο χρόνος που χρειάζεται από τη 

στιγμή που η αρχή του τραίνου συναντάει κάποιον φωτεινό σηματοδότη μέχρι τη στιγμή 

που το τέλος του τραίνου συναντάει τον επόμενο φωτεινό σηματοδότη είναι 0,05625 h.  

 

 

 

7.  
Γνωρίζουμε ότι η Γη κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό της σε 24 ώρες. 

Η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε 30 , περίπου, ημέρες , με κατεύθυνση 

περιστροφής την ίδια μ’ αυτή της Γης. 

Κάποιος παρατηρητής στις 10:00 μ.μ. , κάποια ημέρα, βλέπει την Σελήνη να ανατέλλει. 

Από το ίδιο σημείο που βρίσκεται ο παρατηρητής τι ώρα περίπου θα περιμένει την 

ανατολή της Σελήνης την επόμενη ημέρα; 
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Ε.     ΔΙΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
 

1.  
Δύο ποδηλάτες αναχωρούν ταυτόχρονα από το σημείο Α ενός δρόμου με την ίδια σταθερή 

ταχύτητα. 

Ένα αυτοκίνητο που κινείται στο δρόμο με σταθερή ταχύτητα συναντάει τους δύο 

ποδηλάτες στα σημεία Β και Γ του δρόμου. 

Αν η απόσταση του Β από το Γ είναι τριπλάσια της απόστασης του Α από το Β να βρείτε 

πόσες φορές πιο γρήγορα κινείται το αυτοκίνητο από τους ποδηλάτες. 

 

 

2.  
Ένα τεστ 30 ερωτήσεων πρέπει να απαντηθεί σε 30 λεπτά και βαθμολογείται με τον εξής 

τρόπο: 

 Αν ο εξεταζόμενος παραδώσει το τεστ σε 30 λεπτά τότε, κάθε σωστή απάντηση 

πολλαπλασιάζεται με +4 και κάθε λάθος ή μη απαντημένη ερώτηση  με –3. Στο άθροισμα 

αυτών των γινομένων προσθέτουμε το 120 και προκύπτει  η  βαθμολογία του.    

 Αν ο εξεταζόμενος παραδώσει το τεστ σε 25 λεπτά τότε, κάθε σωστή απάντηση 

πολλαπλασιάζεται με +5 και κάθε λάθος ή μη απαντημένη ερώτηση  με –4. Στο άθροισμα 

αυτών των γινομένων προσθέτουμε το 120 και προκύπτει  η  βαθμολογία του. 

    

α) Δύο εξεταζόμενοι απάντησαν λάθος σε ίσο αριθμό ερωτήσεων και πήραν τον ίδιο 

βαθμό. Ο πρώτος όμως, παρέδωσε το τεστ στα 25 λεπτά και ο δεύτερος στα 30 λεπτά. 

Πόσες ερωτήσεις απάντησαν λάθος οι δύο εξεταζόμενοι; 

β) Να δικαιολογήσετε γιατί κάποιος που απαντάει λάθος σε λιγότερες από 15 ερωτήσεις 

και παραδίδει το τεστ στα 25 λεπτά θα πάρει μεγαλύτερο βαθμό από κάποιον που κάνει τα 

ίδια λάθη αλλά παραδίδει το τεστ στα 30 λεπτά. 

 

 

3.  
Ένας διαγωνισμός έγινε σε τρία μέρη α΄, β΄, και γ΄.  

Κάθε διαγωνιζόμενος που δεν αποκλείεται στο α΄ μέρος συμμετέχει στο β΄.  

Κάθε διαγωνιζόμενος που δεν αποκλείεται στο β΄ μέρος συμμετέχει στο γ΄. 

Κάθε διαγωνιζόμενος που δεν αποκλείεται στο γ΄ μέρος θεωρείτε ότι τελειώνει επιτυχώς 

τον διαγωνισμό.  

Με κριτήριο την βαθμολογία που έλαβαν, από κάθε μέρος του διαγωνισμού αποκλείονται 

τα 2/3 αυτών που συμμετείχαν σ’ αυτό το μέρος και 2 ακόμη άτομα. 

Αυτοί που κατάφεραν να τελειώσουν επιτυχώς τον διαγωνισμό ήταν  6 άτομα. 

α) Υπολογίστε πόσοι συμμετείχαν  στο γ΄ μέρος του διαγωνισμού. 

β) Υπολογίστε πόσοι συμμετείχαν  στο α΄ μέρος του διαγωνισμού. 
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4.  
(Από τον μαθητικό διαγωνισμό Θαλής της Ε.Μ.Ε. , για την Α΄ Λυκείου 2000-2001)  

 

Σε μια τάξη διοργανώθηκε πρωτάθλημα σκακιού. 

Την πρώτη ημέρα έγιναν μόνο κάποιοι αγώνες στους οποίους οι δύο αντίπαλοι ήταν ένα 

αγόρι και ένα κορίτσι. 

Στους αγώνες αυτούς της πρώτης ημέρας πήραν μέρος τα 3/4 του αριθμού των αγοριών της 

τάξης και τα 2/3 του αριθμού των κοριτσιών της τάξης. 

Αν η τάξη έχει συνολικά 34 παιδιά να βρείτε: 

α) Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια έχει η τάξη. 

β) Πόσα παιδιά δεν πήραν μέρος την πρώτη ημέρα στους αγώνες. 

 

 

5.  
(Από τον μαθητικό διαγωνισμό Θαλής της Ε.Μ.Ε. , για την Β΄ Γυμνασίου 1998 - 1999) 

  

Ένα δοχείο, όταν είναι κατά 30% άδειο, περιέχει 20 λίτρα περισσότερο από την περίπτωση 

που θα ήταν κατά 30% γεμάτο. Πόσα λίτρα περιέχει το δοχείο όταν είναι πλήρες. 

 

 

 

6.  
(Από τον μαθητικό διαγωνισμό Θαλής της Ε.Μ.Ε. , για την Β΄ Γυμνασίου 2000-2001) 

  

Ο θετικός ακέραιος χ είναι άρτιος και όταν διαιρείται με το 7 δίνει υπόλοιπο 2. 

Να βρεθεί ο αριθμός χ, αν είναι μεταξύ των αριθμών 512 και 521.  

 

 
 

7.  
(Από τον μαθητικό διαγωνισμό Αρχιμήδης της Ε.Μ.Ε. , για τους Μικρούς 1999 - 2000)  
 

Σε προηγούμενη Μαθηματική Ολυμπιάδα για ένα από τα προβλήματα που τέθηκαν , στο 

οποίο η μέγιστη βαθμολογία ήταν 5, είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Ο μέσος όρος των βαθμών των αγοριών ήταν 4, ο μέσος όρος των βαθμών των κοριτσιών 

ήταν 3,25 και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθητών ήταν 3,6. 

Να βρείτε πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια πήραν μέρος, αν ο αριθμός των μαθητών ήταν 

μεταξύ 30 και 50. 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

             ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
 
 

1. Να λύσετε το δεύτερο Νόμο του Νεύτωνα:   F = m∙α , ως προς την 
επιτάχυνση α. 
 

 

 
2. Να λύσετε το Νόμο των Ιδανικών Αερίων:   P∙V = n∙R∙T 
 
 α. ως προς τον όγκο V β. ως προς την απόλυτη θερμοκρασία Τ 
 
 

 
3. Να λύσετε το Νόμο των Charles και Gay- Lussac :   V = Vo∙(1 + α∙θ) 
 

α. ως προς τον όγκο Vo  β. ως προς τη θερμοκρασία θ 
 

 

 

4. Να λύσετε τον τύπο του Εμβαδού Τραπεζίου:  Ε = 
2

υβ)(Β 
 

 
 α. ως προς υ β. ως προς β 
 
 

 
5. Να λύσετε τον τύπο μετατροπής των βαθμών Fahrenheit, σε βαθμούς 

Celsius:    Fo = 
oC

5

9
 + 32 , ως προς Co . 

 
 

6. Να λύσετε τον Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης, του Νεύτωνα:   F = 
2r

mM
G


 

 
 α. ως προς τη μάζα m     β. ως προς τη Σταθερά Παγκόσμιας Έλξης G 
 

 

7. Να λύσετε το Νόμο του Coulomb:   F = 
2

21

d

QQ
k


 

 
 α. ως προς το φορτίο Q1 β. ως προς την απόσταση d 2  
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8. Να λύσετε την εξίσωση του ηλεκτρισμού:   
21ολ R

1

R

1

R

1
  , ως προς την 

αντίσταση R2 . 
 

 

 

9. Να λύσετε την εξίσωση της Έλλειψης:   1
β

y

α

x
2

2

2

2

   

 
 α. ως προς x 2 β. ως προς β2 
 
 

 

 

10. Αν στο διπλάσιο ενός αριθμού προσθέσουμε το 
3

1
 του αριθμού αυτού 

βρίσκουμε 35. Ποιος είναι ο αριθμός; 
 

 

 
11. Να βρείτε τρεις διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς, ώστε: 
 
  Το άθροισμά τους να είναι 15. 
  Το πενταπλάσιο του μεσαίου να είναι ίσο με το άθροισμα των δύο 

άλλων. 
  Το διπλάσιο του μεσαίου να είναι ίσο με το άθροισμα των δύο άλλων. 
 
 

 
12. Είναι 2∙2 = 2 + 2 . Μπορείτε να βρείτε ζευγάρια διαφορετικών ρητών α, β , 

ώστε να είναι:   α∙β = α + β ; 
 

 

 
13. Να βρεθεί αριθμός που το διπλάσιό του αυξημένο κατά 5 ισούται με το 

τριπλάσιό του ελαττωμένο κατά 19. 
 

 

 
14. Να βρεθούν δύο αριθμοί, αν γνωρίζουμε ότι έχουν άθροισμα 50 και ο ένας 

είναι επταπλάσιος του άλλου. 
 

 

 
15. Το άθροισμα δύο αριθμών είναι 177. Αν διαιρέσουμε το μεγαλύτερο με το 

μικρότερο, παίρνουμε πηλίκο 3 και υπόλοιπο 9. Να βρείτε τους δύο αριθμούς. 
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16. Σε ένα διψήφιο αριθμό το ψηφίο των μονάδων είναι διπλάσιο του ψηφίου των 

δεκάδων. Αν εναλλάξουμε τη θέση των ψηφίων προκύπτει αριθμός 
μεγαλύτερος του πρώτου κατά 27. Ποιος είναι ο αριθμός; 

 
 

 

17. Ποιος αριθμός πρέπει να αφαιρεθεί από τους αριθμητές των κλασμάτων 
2

13
 

και 
3

17
, ώστε να γίνουν ίσα; 

 
 
 

18. Αν από το πενταπλάσιο ενός αριθμού αφαιρέσουμε τον αριθμό 145, 

βρίσκουμε τα 
3

2
 του αριθμού αυξημένα κατά 14. Ποιος είναι ο αριθμός; 

 
 

  
 

19. Σε ένα παιχνίδι η Ελένη ρωτήθηκε πόσων χρονών είναι και απάντησε ως 
εξής: Αν στην ηλικία μου: 

 
   προσθέσεις 3 
   διαιρέσεις το άθροισμα με 2 
   προσθέσεις στο πηλίκο την ηλικία μου 
   διαιρέσεις το νέο άθροισμα με 2 
 
 θα βρεις αποτέλεσμα 15. Πόσων χρονών είναι η Ελένη; 
 

 
 

20. Το άθροισμα των ηλικιών τριών ατόμων είναι 100. Ο μεγαλύτερος έχει ηλικία 
ίση με το άθροισμα των ηλικιών των άλλων δύο και ο μικρότερος είναι 10 
χρόνια μικρότερος απ’ τον μεσαίο. Να βρείτε τις ηλικίες και των τριών 
ατόμων. 
 
 
 

21. Ένας πατέρας είναι 58 χρονών και ο γιος του 27. Μετά από πόσα χρόνια ο 
πατέρας θα έχει διπλάσια ηλικία από τον γιο του; 
 
 

22. Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο με περίμετρο 9 cm, ώστε η μία διάστασή του 
να είναι διπλάσια από την άλλη. 
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23. Ποιες είναι οι διαστάσεις ορθογωνίου, αν αυτό έχει περίμετρο 35 m και οι 
διαστάσεις του διαφέρουν κατά 2,5 m; 
 
 

24. Η διαφορά των διαστάσεων ενός ορθογώνιου είναι 30 cm και η περίμετρός 
του είναι 4 m. Να βρεθούν οι διαστάσεις του ορθογώνιου. 
 
 

25. Οι βάσεις ενός τραπεζίου διαφέρουν κατά 3 cm, το ύψος του είναι 17 cm και 
το εμβαδόν του 119 cm2. Να βρείτε τις βάσεις του τραπεζίου αυτού. 
 
 

26. Το εμβαδόν ενός τραπεζίου είναι 154 cm2 και το ύψος του είναι 11 cm. Να 
βρείτε τις βάσεις του, αν ξέρουμε ότι διαφέρουν κατά 4 cm. 
 
 
 

27. Να υπολογίσετε την πλευρά του 
τετραγώνου ΑΒΓΔ, αν τον εμβαδόν του είναι 
κατά 35 cm2 μικρότερο, από το εμβαδόν του 
ορθογωνίου ΑΒΕΖ. 

 
 

28. Να υπολογίσετε σε κάθε περίπτωση το x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
29. Να υπολογίσετε τις πλευρές των παρακάτω σχημάτων, αν το καθένα έχει 

περίμετρο 60 cm. 
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30. Σε τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία Α είναι τριπλάσια της Γ και η γωνία Β είναι διπλάσια 

της Γ. Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου. 
 
 
 

31. Η γωνία Β ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι τα 
5

3
 της γωνίας Α και η γωνία γ είναι το 

3

1
 της γωνίας Β. Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου. 

 
 

 
32. Η απόσταση Αθήνα - Κόρινθος είναι 80 km. Δυο αυτοκίνητα ξεκίνησαν στις 7 

π.μ. , το ένα από Αθήνα για Κόρινθο με μέση ταχύτητα 70 km/h και το άλλο 
από Κόρινθο για Αθήνα με μέση ταχύτητα 90 km/h. Ποια ώρα θα 
συναντηθούν και σε ποια απόσταση από την Αθήνα; 
 
 
 

33. Ένα αυτοκίνητο διάνυσε με σταθερή ταχύτητα μια απόσταση σε 5 h, ενώ ένα 
δεύτερο αυτοκίνητο που έτρεχε 20 km την ώρα λιγότερο, χρειάστηκε για την 
ίδια απόσταση 7 h. Να βρείτε την απόσταση αυτή. 
 
 
 

34. Ένα αυτοκίνητο ξεκινάει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη στις 6 π.μ. με μέση 
ταχύτητα 70 km/h. Ύστερα από 1 ώρα ξεκινάει ένα δεύτερο αυτοκίνητο από 
Αθήνα για Θεσσαλονίκη με μέση ταχύτητα 90 km/h. Ποια ώρα θα 
συναντηθούν και σε πόση απόσταση από την Αθήνα; 
 
 
 

35. Ένα μηχάνημα για να τελειώσει ένα έργο χρειάζεται 32 h, ενώ ένα δεύτερο 
μηχάνημα χρειάζεται για το ίδιο έργο 28 h. Αν χρησιμοποιηθούν και τα δύο 
μηχανήματα συγχρόνως σε πόσες ώρες θα τελειώσει το έργο; 
 
 
 

36. Ένας εργάτης εκτελεί ένα έργο σε 8 ώρες και ένα άλλος εκτελεί το ίδιο έργο 
σε 12 ώρες. Σε πόσες ώρες θα εκτελέσουν το έργο και οι δύο εργάτες, αν 
εργαστούν μαζί; 
 
 
 

37. Μια βρύση μπορεί να αδειάσει μια γεμάτη δεξαμενή σε 8 ώρες, ενώ μια άλλη 
να γεμίσει την άδεια δεξαμενή σε 6 ώρες. Σε πόσες ώρες θα γεμίσει η 
δεξαμενή, αν είναι άδεια και ανοίξουμε συγχρόνως τις δύο βρύσες; 
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38. Μια βρύση γεμίζει άδεια δεξαμενή σε 12 ώρες και μια δεύτερη βρύση την 
γεμίζει σε 2 ώρες. Σε πόσες ώρες θα γεμίσει η δεξαμενή αν ανοίξουμε την 
πρώτη βρύση και μετά από 1½ ώρες ανοίξουμε και τη δεύτερη; 
 
 
 

39. Σε μια κυλιόμενη σκάλα πολυκαταστήματος, για να ανέβει κανείς από έναν 
όροφο στον επόμενο, χρειάζεται 30 s. Αν ο Νίκος ανεβαίνει συγχρόνως τα 
σκαλοπάτια της κυλιόμενης σκάλας, τότε φθάνει στον επόμενο όροφο σε 5 s. 
Αν η σκάλα ήταν ακίνητη, πόσο χρόνο θα χρειαζόταν ο Νίκος να φθάσει στον 
επόμενο όροφο; 
 
 
 

40. Ο Πέτρος παίζει σε μια κυλιόμενη σκάλα. Με το χρονόμετρο του ρολογιού του 
παρατήρησε ότι, αν μείνει ακίνητος, χρειάζεται 63s για να ανέβει. Αν ανέβει 
και ο ίδιος 16 σκαλοπάτια, καθώς η σκάλα κυλάει, τότε χρειάζεται 45s. Πόσα 
σκαλοπάτια έχει η σκάλα; 
 
 
 

41. Ο Χάρης μπορεί να χτίσει ένα μικρό τοίχο μόνος του, αν δουλέψει 9 h . Ο 
Βαγγέλης, για τον ίδιο τοίχο, χρειάζεται 10 h. Αν δουλέψουν μαζί, τότε η 
εργασία τους μειώνεται σε απόδοση κατά 10 τούβλα την ώρα, τελειώνουν 
όμως τον τοίχο σε 5 ώρες. Να βρείτε πόσα τούβλα είχε ο τοίχος. 
 
 
 

42. Σε μια σιδηροδρομική γραμμή κινούνται 2 τρένα Α και Β, με ταχύτητες 5 και 
10 km/h, αντίστοιχα, πλησιάζοντας το ένα προς το άλλο. Όταν η απόστασή 
τους είναι 10 km, μια μύγα που κινείται με ταχύτητα 50 km/h ξεκινά από το Α 
και κατευθύνεται προς το Β. Μόλις φτάνει στο Β επιστρέφει στο Α και 
συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο, ως τη στιγμή που θα συναντηθούν τα τρένα. Να 
βρείτε πόσα km θα έχει διανύσει η μύγα, ώσπου να συνθλιβεί. 
 
 
 

43. Ένα τρένο, μετά από ταξίδι 
2

1
1  h με σταθερή ταχύτητα, παθαίνει βλάβη. Η 

επισκευή διαρκεί 
2

1
 h. Κατόπιν, το τρένο συνεχίζει το ταξίδι του με ταχύτητα 

ίση προς τα 
5

4
 της αρχικής. Έτσι, φτάνει στον προορισμό του με 

καθυστέρηση 3 h. Να βρείτε πόσο χρόνο θα διαρκούσε το ταξίδι, αν δεν 
πάθαινε βλάβη και ταξίδευε με την αρχική του ταχύτητα. 
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44. Ο Θεόφιλος πλήρωσε 5 € για ένα εισιτήριο, με έκπτωση 60%. Πόσο κοστίζει 
το εισιτήριο; 
 
 
 

45. Η τιμή ενός ανταλλακτικού αυτοκινήτου μειώθηκε κατά 22% και έτσι πουλιέται 
400 €. Να βρείτε πόσο στοίχιζε αρχικά το ανταλλακτικό αυτό. 
 
 
 

46. Κατάθεσε κάποιος στο Ταμιευτήριο κεφάλαιο 1240 € και σε 1 χρόνο πήρε 
τόκο και κεφάλαιο 1302 €. Πόσο ήταν το επιτόκιο; 
 
 
 

47. Για ένα εμπόρευμα με συντελεστή Φ.Π.Α. 18% πληρώσαμε συνολικά 472 €. 
Ποια είναι η τιμή του εμπορεύματος χωρίς Φ.Π.Α.; 
 
 
 

48. Ένας λογαριασμός τηε Δ.Ε.Η. είναι 385 €. Από το ποσό αυτό τα 123 € είναι 
δημοτικά τέλη και άλλες εισφορές. Αν η κατανάλωση ρεύματος επιβαρύνεται 
με φόρο 15%, ποια είναι η πραγματική αξία του ρεύματος που 
καταναλώθηκε; 
 
 

 
49. Ένας φαρμακοποιός ανάμειξε 3 ℓ οινόπνευμα περιεκτικότητας 80% σε 

καθαρό οινόπνευμα και 4,5 ℓ οινόπνευμα περιεκτικότητας 25% σε καθαρό 
οινόπνευμα. Να βρείτε την περιεκτικότητα του μείγματος σε καθαρό 
οινόπνευμα. 
 
 
 

50. Μια βιομηχανία αναψυκτικών θέλει να παρασκευάσει πορτοκαλάδα 
περιεκτικότητας 40% σε καθαρό χυμό πορτοκαλιού. Διαθέτει δύο τύπους 
πορτοκαλάδας, ο πρώτος έχει περιεκτίκοτητα 80% σε καθαρό χυμό και ο 
δεύτερος 20%. Πόσα λίτρα πρέπει να αναμείξει από το δεύτερο τύπο με 1000 
λίτρα από τον πρώτο; 
 
 

 
51. Πόσα κιλά ψευδάργυρου πρέπει να συντήξουμε με 140 κιλά χαλκού, ώστε να 

πάρουμε ένα κράμα που να περιέχει 44% ψευδάργυρο και 56% χαλκό. 
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52. Σε μια διαδρομή με λεωφορείο μια μητέρα και το παιδί της πλήρωσαν μαζί 
13,50 €. Πόσο κοστίζει το εισιτήριο, αν το παιδί πλήρωσε μισό εισιτήριο; 
 
 

53. Ένας χωρικός ρωτήθηκε πόσα πρόβατα και πόσες κότες έχει κι εκείνος 
αποκρίθηκε ως εξής: «Τα ζώα μου, όλα μαζί, έχουν 32 κεφάλια και 82 
πόδια». Πόσα πρόβατα και πόσες κότες είχε ο χωρικός; 
 
 
 

54. Αγόρασε κάποιος ένα σαλόνι που αποτελείται από 4 πολυθρόνες και έναν 
καναπέ και πλήρωσε 4800 €. Αν ο καναπές κοστίζει όσο 2 πολυθρόνες να 
βρείτε την τιμή κάθε πολυθρόνας. 
 
 
 

55. Σε ένα τεστ με 10 ερωτήσεις κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 
μονάδες, ενώ για κάθε ερώτηση που δεν απαντιέται ή δίνεται σ’ αυτήν λάθος 
απάντηση, αφαιρούνται 3 μονάδες. Ο Στέλιος πήρε στο τεστ 26 μονάδες. Σε 
πόσες ερωτήσεις απάντησε σωστά; 
 
 
 

56. Από τον πληθυσμό μιας κοινότητας είναι παντρεμένοι τα 
3

2
 των αντρών και 

τα 
5

3
 των γυναικών. Να βρείτε τι μέρος των ατόμων της κοινότητας δεν είναι 

παντρεμένοι, αν είναι γνωστό ότι και οι 2 σύζυγοι, κάθε ζεύγους, είναι μέλη 
της κοινότητας. 
 
 

 
57. Από τους μαθητές μιας τάξης οι μισοί πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια, το 

3

1
 χρησιμοποιεί ποδήλατο, το 

9

1
 πηγαίνει με το λεωφορείο και δύο μαθητές 

τους πηγαίνουν οι γονείς τους με το αυτοκίνητό τους. Πόσους μαθητές έχει η 
τάξη αυτή; 
 
 
 

58. Ένας καφεπώλης έχει δύο είδη καφέ. Ο πρώτος πουλιέται 8,50 € το κιλό και 
ο δεύτερος 10 € το κιλό. Θέλει να φτιάξει ένα μείγμα 9 κιλών που να πουλιέται 
9,50 € το κιλό. Πόσα κιλά θα αναμείξει από κάθε είδος; 
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