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3 point/μονάδες 

1. Ο Basil γράφει τθν λζξθ KANGAROO, ζνα γράμμα κάκε μζρα. Αρχίηει τθν Τετάρτθ. Ποια μζρα κα 
τελειϊςει; 
 
(A)Δευτέρα             (B) Τρίτη              (C) Τετάρτη 
(D) Πέμπτη           (E) Παραςκευή  
 
 
2. Ένα δίκυκλο τρζχει απόςταςθ 28 km ςε 30  λεπτά. Ποιά είναι θ μζςθ ταχφτθτα του; 
 
(A)28 (B)36 (C)56 (D)58 (E)62 
 
 
3. Ένα τετράγωνο χαρτί κόβεται ςε δφο μζρθ χρθςιμοποιϊντασ ευκεία γραμμι. Ποιο από τα ςχιματα 
δεν μπορεί να είναι το αποτζλεςμα μετά το κόψιμο. 
 

 
(A)τετράγωνο (B) ορθογώνιο (C)ορθογώνιο τρίγωνο (D)πεντάγωνο (E)ιςοςκελέσ τρίγωνο 
 
4. Ο Hamster Fridolin ταξιδεφει ςτο «Land of Milk and Honey». Στο δρόμο του περνά από ζνα ςφςτθμα 
από ςιραγγεσ.  Υπάρχουν 16 ςπόροι κολοκυκιοφ , όπωσ φαίνεται ςτο ςχεδιάγραμμα.  Ποιοσ είναι ο 
μζγιςτοσ αρικμόσ ςπόρων κολοκυκιοφ που μπορεί να μαηζψει αν δεν δικαιοφται να περάςει από το 
ίδιο μονοπάτι ι διαςταφρωςθ δφο φορζσ; Η λζξθ “entry” ςτο ςχεδιάγραμμα ςθμαίνει είςοδοσ. 
 

 
(A)12 (B)13 (C)14 (D)15 (E)16 
 
 
 
5. Στθν πόλθ Crazytown, τα ςπίτια ςτθν δεξιά πλευρά του δρόμου ζχουν περιττό αρικμό . Όμωσ οι 
κάτοικοι ςτο Crazytowners δεν χρθςιμοποιοφν αρικμοφσ που ζχουν το ψθφίο 3. Το πρϊτο ςπίτι ςτθ 
δεξιά πλευρά του δρόμου ζχει αρικμό 1. Ποιοσ είναι ο αρικμόσ ςτο δεκατο-πζμπτο ςπίτι ςτθ δεξιά 
πλευρά του δρόμου; 
 
 (A)29 (B)41 (C)43 (D)45 (E)47 
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6. Ποιο από τα κομμάτια χρειάηομαι για να ςυμπλθρϊςω το κυβοειδζσ. 

 

(A)  (B)  (C)  
(D)  (E)  

 
7. Βάηουμε 1000 λίτρα νερό ςτο πάνω μζροσ του ςωλινα. Σε κάκε πιροφνι, το νερό διαιρείται ςε δφο 
ίςεσ ροζσ. Πόςα λίτρα νερό κα φτάςουν ςτο δοχείο Β;  

 
(A)800 (B)750 (C)666,67 (D)660 (E)500 
 
8. Η θμερομθνία 01-03-05 (1 Μαρτίου 2005) αποτελείται από τρείσ διαδοχικοφσ αρικμοφσ ςε αφξουςα 
ςειρά. Αυτι είναι θ πρϊτθ θμερομθνία με αυτι τθν ιδιότθτα ςτον 21ο αιϊνα. Συμπεριλαμβάνοντασ τθν 
θμερομθνία αυτι που δόκθκε ωσ παράδειγμα, πόςεσ θμερομθνίεσ ςτθν μορφι θμζρα-μινασ-ζτοσ με 
αυτι τθν ιδιότθτα ζχει ο 21οσ αιϊνασ; 
 
 (A)5 (B)6 (C)16 (D)13 (E)8 
 
9. Τζςςερα χάρτινα κομμάτια ζχουν διατεταχκεί για να ςχθματίςουν ζνα ςχζδιο. Ποιο από τα ποιο 
κάτω ςχζδια είναι αδφνατο να ςχεδιαςτεί. 

 
 

     
(A)A (B)B (C)C (D)D (E)E 
 
10. Αν θ γάτα Liza χαςομερά όλθ μζρα, πίνει 60 ml γάλα. Αν πιάςει ποντίκι πίνει ζνα τρίτο παραπάνω 
γάλα. Τισ τελευταίεσ δφο βδομάδεσ ζπιανε ποντίκι κάκε δεφτερθ μζρα. Πόςο γάλα ιπιε τισ τελευταίεσ 
δφο βδομάδεσ. 
 (A)840 ml (B)980 ml (C)1050 ml (D)1120 ml (E)1960 ml 
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4 point/μονάδες 

11. Ο Andrew ζγγραψε τα γράμματα τθσ λζξθσ KANGAROO ςε τετραγωνάκια, ζνα γράμμα ςε κάκε 
τετραγωνάκι. Μπορεί να γράψει το πρϊτο γράμμα ςε όποιο τετραγωνάκι κζλει. Γράφει το κάκε 
επόμενο γράμμα ςε τετραγωνάκι το οποίο ζχει τουλάχιςτο ζνα κοινό ςθμείο με το τετραγωνάκι ςτο 
οποί γράφτθκε το προθγοφμενο γράμμα. Ποιο από τουσ πιο κάτω πίνακεσ δεν μπορεί να είναι ο 
πίνακασ του Andrew; 
 

 (A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

 
12. Όλοι οι τετραψιφιοι ακζραιοι με τα ίδια ψθφία όπωσ ο αρικμόσ 2011 (δφο 1, 0 και 2) γράφονται ςε 
αφξουςα ςειρά. Ποια θ διαφορά μεταξφ των δφο γειτονικϊν αρικμϊν του αρικμοφ 2011 ςε αυτι τθ 
ςειρά. 
 
 (A)890 (B)891 (C)900 (D)909 (E)990 
 
13. Μετακίνθςε τζςςερεισ από τουσ αρικμοφσ από αριςτερά ςτα δεξιά κουτιά ζτςι ϊςτε θ πρόςκεςθ να 
είναι ςωςτι.    

        

 17  167     

     +   

  30   +   

        

 49  96     

        

 
Ποιοσ αρικμόσ περιςςεφει ςτα αριςτερά;  
(A)17 (B)30 (C)49 (D)96 (E)167 
 
 
14. Η Nina χρθςιμοποίθςε 36 ίδιουσ κφβουσ για να κτίςθ φράκτθ από κφβουσ γφρω από ζνα τετράγωνο 
οικόπεδο (μζροσ του φαίνεται ςτθν εικόνα). Πόςουσ κφβουσ χρειάηεται ακόμθ για να γεμίςει το 
οικόπεδο;  
 

 
(A)36 (B)49 (C)64 (D)81 (E)100 
 
 
 
 
 



 

5 THALES FOUNDATION 

 
 

EUROPEAN KANGOUROU 2010-2011 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 5-6 

 
15. Τετράγωνα πατϊματα καταςκευάηονται με άςπρα και μαφρα πλακάκια. Τα πατϊματα με 4 και 9 
μαφρα πλακάκια φαίνονται ςτθν εικόνα. Υπάρχει μαφρο πλακάκι ςτθ γωνία και όλα τα πλακάκια γφρα 
από ζνα μαφρο πλακάκι είναι άςπρα. Πόςα άςπρα πλακάκια χρειάηονται για ζνα πάτωμα με 25 μαφρα 
πλακάκια; 

 
 
(A)25 (B)39 (C)45 (D)56 (E)72 
 
16. Ο Paul ικελε να πολλαπλαςιάςει ζνα ακζραιο με το 301, αλλά ξζχαςε το μθδζν και πολλαπλαςίαςε 
με 31. Το αποτζλεςμα που βρικε ιταν 372. Ποιο αποτζλεςμα κα ζβριςκε αν δεν ζκανε το λάκοσ;  
 
 (A)3010 (B)3612 (C)3702 (D)3720 (E)30 720 
 
17. Σε ζνα τουρνουά θ FC Barcelona ςκόραρε τρία γκολ και είχε ζνα γκολ εναντίο τθσ. Κζρδιςε ζνα 
αγϊνα, είχε μια ιςοπαλία και ζχαςε ζνα αγϊνα. Ποιο ιταν το αποτζλεςμα του αγϊνα που κζρδιςε θ FC 
Barcelona;  
 
 (A)2:0 (B)3:0 (C)1:0 (D)4:1 (E)0:1 
 
18. Δίδονται τρία ςθμεία που ςχθματίηουν ζνα τρίγωνο. Θζλουμε να προςκζςουμε ζνα ςθμείο για να 
ςχθματίςουμε ζνα παραλλθλόγραμμο. Πόςεσ πικανότθτεσ υπάρχουν για το τζταρτο ςθμείο; 
 
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 (E)Εξαρτάται από 

το αρχικό τρίγωνο 
 
19. Οι αρικμοί 1,2,3, ι 4 πρζπει να γραφοφν ςε κάκε ζνα από τα ςθμειωμζνα ςθμεία ςτο ςχζδιο ϊςτε 
τα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ να ζχουν διαφορετικοφσ αρικμοφσ. Τρείσ αρικμοί ζχουν ιδθ 
γραφτεί. Το x μπορεί να είναι οποιοςδιποτε από τουσ τζςςερεισ αρικμοφσ. Πόςεσ φορζσ εμφανίηεται το 
4 ςτο ςχζδιο;   

 
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4 (E) 5 
 
20. Ο Daniel κζλει να ςχθματίςει ολόκλθρο τετράγωνο χρθςιμοποιϊντασ μόνο κομμάτια όπωσ αυτό που 
φαίνεται. Ποιοσ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ κομματιϊν που μπορεί να χρθςιμοποιιςει;  

 
 
(A)8 (B)10 (C)12 (D)16 (E)20 
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21. Υπάρχουν 10 μακθτζσ ςε μια τάξθ χοροφ. Ο δάςκαλοσ τουσ ζχει 80 ηελζ φαςόλια. Αν δϊςει ςε κάκε 
κορίτςι ςτθν τάξθ τον ίδιο αρικμό από ηελζ φαςόλια, κα περιςςζψουν τρία ηελζ φαςόλια. Πόςα αγόρια 
είναι ςτθν τάξθ; 
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)5 (E)7 
 
22. Μια γάτα ζχει 7 γατάκια: άςπρα, μαφρα, κόκκινα, αςπρό-μαυρα, αςπρο-κόκκινα, μαυρο-κόκκινα 
και αςπρο-μαυρο-κόκκινα. Πόςοι τρόποι υπάρχουν να επιλζξω 4 γατάκια ϊςτε οποιαδιποτε δφο 
μεταξφ τουσ να ζχουν κοινό χρϊμα;    
 
 (A)1 (B)3 (C)4 (D)6 (E)7 
 
23. Υπάρχουν τζςςερα ίδια ορκογϊνια τρίγωνα μζςα ςτο ορκογϊνιο, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα. Να 
βρεκεί το ολικό εμβαδό των τεςςάρων τριγϊνων. Οι κάκετεσ πλευρζσ των τριγϊνων είναι παράλλθλεσ 
με τισ πλευρζσ του ορκογωνίου. 

 

(A)
246 cm  (B)

252 cm  (C)
254 cm  (D)

256 cm  (E)
264 cm  

 
24. Ο Alex λζει ότι ο Pelle λζει ψζματα. Ο Pelle λζει ότι ο Mark λζει ψζματα. Ο Mark λζει ότι ο Pelle λζει 
ψζματα. Ο Tony λζει ότι ο Alex λζει ψζματα. Πόςοι λζνε ψζματα;  
 
 (A)0 (B)1 (C)2 (D)3 (E)4 
 
25. Η Lina ζχει ζνα τετράγωνο πίνακα με δφο ςκοφρα κομμάτια όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα. Ποια από 
τα 5 κομμάτια πρζπει να τοποκετιςει ςτο κενό μζροσ του τετραγϊνου ϊςτε κανζνα από τα υπόλοιπα 4 
κομμάτια να χωροφν πλζον; 

 

(A)  (B)  

(C)  

(D)  
(E)  
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26. Η εικόνα δείχνει τρία κανονικά ηάρια τοποκετθμζνα το ζνα πάνω ςτο άλλο. Ένα κανονικό ηάρι ζχει 
τθν εξισ ιδιότθτα: οι κθλίδεσ οποιονδιποτε δφο εδρϊν ζχουν άκροιςμα 7. Σε αυτι τθν εικόνα, το 
άκροιςμα  των κθλίδων οποιονδιποτε δφο εδρϊν είναι 5. Πόςεσ κθλίδεσ υπάρχουν ςτθν ζδρα που είναι 
ςθμειωμζνθ με το x;  
             

         
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5 (E)6 
 
 
27. Θζλω να ςχεδιάςω τζςςερεισ κφκλουσ ςτον πίνακα ϊςτε οποιοιδιποτε  δφο ζχουν ακριβϊσ ζνα 
κοινό ςθμείο. Ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςθμείων τα οποία μποροφν να ανικουν ςε περιςςότερουσ 
από ζνα κφκλο;   
 (A)1 (B)4 (C)5 (D)6 (E)8 
 
28. Σε ζνα μινα υπιρχαν 5 Σάββατα και 5 Κυριακζσ, αλλά μόνο 4 Παραςκευζσ και 4 Δευτζρεσ. Στον 
επόμενο μινα κα υπάρχουν 
 
 (A)5 Τετάρτεσ (B)5 Πέμπτεσ (C)5 Παραςκευέσ 
(D)5 Σάββατα (E)5 Κυριακέσ  
 
 
29. Δίδοντα τζςςερεισ κετικοί αρικμοί a,b,c και d, ϊςτε a < b < c < d. Σου ηθτείται να αυξιςεισ τον ζνα 
κατά 1 μονάδα ζτςι ϊςτε, μετά τθν αφξθςθ, το γινόμενο των τεςςάρων αρικμϊν είναι το μικρότερο 
δυνατό. Ποιόν πρζπει να αυξιςεισ;  
 
 (A)a (B)b (C) c (D)d (E)either b or c 
 
30. Πόςοι ακζραιοι μποροφν να ςχθματιςτοφν με τα ψθφία 1,2,3,4,5 χρθςιμοποιϊντασ το κάκε ψθφίο 
μόνο μια φορά ϊςτε το πρϊτο ψθφίο του αρικμοφ να διαιρείται με το 1, τα πρϊτα δφο ψθφία 
ςχθματίηουν αρικμό που διαιρείται με το 2,τα πρϊτα τρία ψθφία ςχθματίηουν αρικμό που διαιρείται 
με το 3, τα πρϊτα τζςςερα ψθφία ςχθματίηουν αρικμό που διαιρείται με το 4 και τα πρϊρα 5 ψθφία 
ςχθματίηουν αρικμό που διαιρείται με το 5. 
 
 (A)δεν είναι δυνατόν (B)1 (C)2 (D)5 (E)10 
 
 
 


