
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 

 

 

 

Ημερομηνία: 12/11/2016                                   Ώρα Εξέτασης: 10:00-12:00 

ΟΔΗΓΙΕ:  

1. Να λφςετε όλα τα κζματα, αιτιολογϊντασ πλιρωσ τισ απαντιςεισ ςασ. 

2. Κάκε κζμα βακμολογείται με 10 μονάδεσ. 

3. Να γράφετε με μπλε ι μαφρο μελάνι (τα ςχιματα επιτρζπεται με μολφβι). 

4. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ. 

5. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ υπολογιςτικισ μθχανισ.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

 

Πρόβλημα 1 

Ζνασ μακθτισ ςυμφϊνθςε με τον πατζρα του να δουλζψει για 60 μζρεσ για 340 ευρϊ και ζνα 

ποδιλατο. Ύςτερα από 40 μζρεσ ςταμάτθςε να εργάηεται και ο πατζρασ του του ζδωςε 100 ευρϊ 

και το ποδιλατο. Να βρείτε τθν αξία του ποδθλάτου.  

Λύση : 

Για τισ υπόλοιπεσ 20 μζρεσ κα ζπαιρνε ακόμα 240 ευρϊ.  

Άρα κάκε μζρα αντιςτοιχεί ςε 12 ευρϊ.  

Στισ 40 μζρεσ κα ζπαιρνε ςυνολικά                 

Αφοφ πιρε μόνο 100 ευρϊ ςε μετρθτά και ζνα ποδιλατο, ςθμαίνει ότι το ποδιλατο αξίηει 

        .  

 

Πρόβλημα 2 

Το πιο κάτω ςχιμα αποτελείται από δφο ορκογϊνια παραλλθλόγραμμα. Να βρεκεί το εμβαδόν τθσ 

ςκιαςμζνθσ περιοχισ.   

 
 

 

 

τ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 



 

Λύση  

 
 

Φζρνοντασ κάκετθ από τθν μια κορυφι ςτθν διαγϊνιο προκφπτει ότι Β=Γ και Α=Δ.  

To Εμβαδόν του άςπρου ορκογωνίου είναι ίςο 40    

2A+2B=        A+B=      

Εμβαδόν ςκιαςμζνου = Γ+Δ = Α+Β = 20     

 

Πρόβλημα 3 

Το γινόμενο των θλικιϊν δφο ανδρϊν είναι 858. Να υπολογίςετε τισ θλικίεσ τουσ αν οι θλικίεσ τουσ 
ζχουν τθν μικρότερθ δυνατι διαφορά. 
 
Λφςθ 1 
Πικανζσ λφςεισ  
             
            
            
             
            
              
           
Μικρότερθ διαφορά το           
Άρα οι θλικίεσ τουσ είναι 26 και 33.  

Πρόβλημα 4 

Ζνα βαρζλι περιζχει ςιμερα το 
 

  
 τθσ χωρθτικότθτασ του με  λάδι . Πριν από ζνα μινα περιείχε λάδι 

 

  
 λιγότερο τθσ χωρθτικότθτασ του. Σιμερα, περιζχει    λίτρα λάδι λιγότερο απ’ ότι περιείχε πριν 

ζνα μινα. Να υπολογίςετε πόςα λίτρα λάδι χωρεί ολόκλθρο το βαρζλι. 

Λφςθ  

Πρίν από ζνα μινα περιείχε τα 9/10 τθσ χωρθτικότθτασ του, ςιμερα περιζχει το 1/10 άρα ι 

διαφορά είναι 8/10 και αντιςτοιχεί ςε 10 λίτρα.  

Άρα κάκε 1/10  του βαρελιοφ αντιςτοιχεί ςε 10/8 του λίτρου.  
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