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Πρόλογος 

 
 

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι αφιερωµένο στα Μαθηµατικά. Σκοπός του είναι 
να παρουσιάσει τα Μαθηµατικά ως ευχάριστο πνευµατικό παιχνίδι και να καλλιεργήσει στους 
µαθητές την αυτενέργεια και ανεξάρτητη σκέψη. Απευθύνεται σε µαθητές από την Β΄ ∆ηµοτικού 
έως την Γ΄ Λυκείου αλλά οποιοσδήποτε αναγνώστης, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την ιδιότητα 
του, θα βρει ενδιαφέροντα άρθρα και προβλήµατα. Ειδικά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα βρουν 
υλικό που θα τους βοηθήσει να ενθαρρύνουν τους µαθητές να ανακαλύπτουν συλλογισµούς από 
µόνοι τους και να τους καθοδηγούν πέρα από τον δρόµο της στείρας αποστήθισης.  

 
Το πρώτο µέρος του βιβλίου αναφέρεται στο ∆ιαγωνισµό «Καγκουρό». Λεπτοµέρειες για τη 

διοργάνωση του διαγωνισµού µπορείτε να διαβάσετε στην επόµενη σελίδα. Εδώ περιέχονται τα 
144 θέµατα (πέντε επιπέδων) που δόθηκαν στο διαγωνισµό το έτος 2012, ενώ στο τέλος του 
βιβλίου υπάρχουν οι λύσεις τους. Τα περισσότερα θέµατα µπορούν να συζητηθούν σε µία τάξη ή 
να απασχολήσουν δηµιουργικά έναν που διαβάζει µόνος του. Οι λύσεις είναι γραµµένες µε 
σαφήνεια και είναι αξιοποιήσιµες από τον δάσκαλο ή τον γονέα που επιθυµεί να διδάξει τους νέους 
να  σκέπτονται.  

 
Τα ερωτήµατα που τίθενται στον διαγωνισµό «Καγκουρό» δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις 

µαθηµατικών για τη λύση τους. Αρκετά από αυτά µπορούν να λυθούν χωρίς µαθηµατικές γνώσεις, 
µε µόνο εφόδιο την κοινή λογική. Το κύριο χαρακτηριστικό των θεµάτων είναι η απλότητα, η 
πρωτοτυπία και το διασκεδαστικό στοιχείο που τα συνοδεύει. Ακόµα και ένας µαθητής Λυκείου 
µπορεί να βρει ενδιαφέρονται τα ερωτήµατα που απευθύνονται σε µαθητές ∆ηµοτικού. 
Αντίστροφα, ενθαρρύνουµε τους µαθητές να ασχοληθούν και µε θέµατα που απευθύνονται σε 
µαθητές µεγαλύτερων τάξεων.  

 
Το δεύτερο µέρος του βιβλίου περιέχει άρθρα - ασκήσεις - προβλήµατα κατανεµηµένα ανά 

τάξη, από την  Β΄  ∆ηµοτικού µέχρι την  Γ΄  Λυκείου. Τα κείµενα περιέχουν ασκήσεις πιο ελκυστικές 
και πιο ασυνήθιστες από τις αντίστοιχες των σχολικών βιβλίων. Η ιδέα είναι να ξεφύγει κανείς από 
την στείρα ασκησιολογία αλλά, συγχρόνως, να έχει ο µαθητής την ευκαιρία να επιλύσει 
προβλήµατα τα οποία θα του αυξήσουν την κατανόηση των Μαθηµατικών. Επίσης, προτρέπουµε 
τον αναγνώστη να µην ασχοληθεί µόνο µε τα άρθρα που απευθύνονται στην τάξη του αλλά να 
µελετήσει και τα θέµατα τόσο των µικρότερων όσο και των µεγαλύτερων τάξεων. 

 
          Τµήµα του βιβλίου περιέχει διασκεδαστικά µαθηµατικά και, εν γένει, ελκυστικό περιεχόµενο. 
Η ιδέα είναι να παρουσιάζονται τα Μαθηµατικά ως παιχνίδι, όπως ακριβώς προτρέπει ο Πλάτων 
στους Νόµους του όταν λεει ότι «µανθάνειν δειν τους ελεύθερους όσος πάµπολυς εν Αιγύπτω 
παίδων όχλος άµα γράµµασι µανθάνει […] και λογισµούς […] µετά παιδιάς και ηδονής». 
 
         Το παρόν είναι ο έκτος τόµος µιας σειράς αντίστοιχων βιβλίων η οποία συµπληρώνεται µε 
έναν τόµο κάθε χρόνο. 
     
         
Οι συγγραφείς 

 
         Μιχαήλ Λάµπρου                                                         Νίκος Κ. Σπανουδάκης 
         Καθηγητής στο Τµήµα Μαθηµατικών                        Καθηγητής στο Πρότυπο Πειραµατικό  
         του Πανεπιστηµίου Κρήτης                                        Γυµνάσιο Ηρακλείου 
 
 
 



 

∆ιεθνής Μαθηµατικός ∆ιαγωνισµός "Καγκουρό" 
 

Ο δηµοφιλής διεθνής διαγωνισµός «Καγκουρό» είναι ο µεγαλύτερος εκπαιδευτικός 
διασκεδαστικός διαγωνισµός στον κόσµο, µε συµµετοχή πάνω από 6 εκατοµµύρια µαθητές από 43 
χώρες. Η ιδέα ξεκίνησε το 1993 όταν εκπρόσωποι από την Γαλλία, Ρωσία, Ουγγαρία, Λευκορωσία, 
Ολλανδία, Πολωνία, Ρουµανία και Ισπανία, µε µεγάλη πείρα σε διεθνείς µαθηµατικούς 
διαγωνισµούς, αποφάσισαν να διοργανώσουν έναν διαγωνισµό ο οποίος θα απευθυνόταν σε 
όλους τους µαθητές και όχι µόνο σε εκείνους που έχουν ιδιαίτερη κλίση στα µαθηµατικά. Η αρχή µε 
την οποία κινήθηκαν ήταν η διαπίστωση ότι τα µαθηµατικά είναι µία κουλτούρα η οποία πρέπει να 
παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα µαθηµατικά καλλιεργούν την σκέψη και φέρνουν πνευµατική 
ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται µόνο σε λίγους.  

 
Ένα χρόνο αργότερα, το 1994, οι πρώτοι εκπρόσωποι ίδρυσαν τον µη κερδοσκοπικό διεθνή 

οργανισµό Kangourou Sans Frontières (Καγκουρό Χωρίς Σύνορα) µε έδρα το Παρίσι. Η Ελλάδα 
έγινε µέλος τον Οκτώβριο του 2006. Σήµερα είναι µέλη σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ, 
και χώρες της Ασίας και Λατινικής Αµερικής. Ο βασικός στόχος του οργανισµού είναι η προώθηση 
των µαθηµατικών µε διασκεδαστικό τρόπο, χωρίς φυλετικές ή κοινωνικές διακρίσεις. Επίσης, µε 
αφορµή τον διαγωνισµό, παράγεται ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό που προάγει την γνώση, 
διαχέει την πληροφορία και  καλλιεργεί την σκέψη.  

 
Οι χώρες που συµµετέχουν στον διαγωνισµό δεν ανταγωνίζονται µεταξύ τους, ούτε γίνονται 

συγκρίσεις των αποτελεσµάτων. Ωστόσο, τα θέµατα κατασκευάζονται από κοινού από τους 
εκπροσώπους των χωρών µελών, κατά την ετήσια συνάντησή τους. Οι διαγωνιζόµενοι γράφουν σε 
κοινά θέµατα αλλά µε µικρές αποκλίσεις, οι οποίες οφείλονται στις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες 
κάθε χώρας µέλους. Σε κάθε χώρα τα θέµατα είναι προσαρµοσµένα στο εθνικό τους αναλυτικό 
πρόγραµµα και είναι απολύτως συµβατά µε το εκπαιδευτικό τους σύστηµα. 

 
Το σηµαντικό χαρακτηριστικό του διαγωνισµού «Καγκουρό» είναι ότι επιβραβεύεται µεγάλος 

αριθµός διαγωνιζοµένων. Πρώτιστα όλοι ανεξαιρέτως οι µαθητές λαµβάνουν δώρα µε εκπαιδευτικό 
περιεχόµενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους (το  2012  ένα από αυτά είναι το παρόν βιβλίο, 
ενώ κάθε χρόνο γράφεται νέος τόµος). Επιπλέον, ένας στους έξι µαθητές κερδίζει επιπρόσθετα 
συµβολικά βραβεία µε βάση την επίδοσή του. Η ιδέα είναι να καλλιεργηθεί η ευγενής άµιλλα µεταξύ 
των διαγωνιζοµένων και να γίνει κατανοητό ότι αγωνίζονται για µία δάφνη και µόνο.  

 
         Στον ετήσιο µαθηµατικό διαγωνισµό «Καγκουρό» µπορούν να λάβουν µέρος όλοι οι µαθητές 
από την Γ΄ ∆ηµοτικού µέχρι την Γ΄ Λυκείου. Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα θεµάτων, ανάλογα 
µε την τάξη του µαθητή.  Αυτά είναι ως εξής: 
 

    Επίπεδο Β΄ τάξης ∆ηµοτικού, 
    Επίπεδο 1: απευθύνεται σε µαθητές της Γ΄ και  ∆΄ τάξης ∆ηµοτικού, 
    Επίπεδο 2: απευθύνεται σε µαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού, 
    Επίπεδο 3: απευθύνεται σε µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυµνασίου, 
    Επίπεδο 4: απευθύνεται σε µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου. 
    Επίπεδο 5: απευθύνεται σε µαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου. 

 
         Ο διαγωνισµός διαρκεί 1 ώρα και  30  λεπτά και είναι σε µορφή πολλαπλής επιλογής. Τα 
θέµατα είναι γενικά βατά. Υπάρχουν 30 ερωτήσεις (εκτός από το Επίπεδο Β΄ ∆ηµοτικού όπου οι 
ερωτήσεις είναι 21 και το Επίπεδο 1 όπου οι ερωτήσεις είναι 24) κλιµακούµενης δυσκολίας. Το 
πρώτο ένα τρίτο των ερωτήσεων (που βαθµολογούνται από 3 µονάδες η καθεµία) είναι ιδιαίτερα 
εύκολες. Το επόµενο ένα τρίτο (που βαθµολογούνται από 4 µονάδες η καθεµία) είναι επίσης 
αρκετά εύκολες, και το τελευταίο ένα τρίτο (που βαθµολογούνται από 5 µονάδες η καθεµία) κατά τι 
δυσκολότερες. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι πρωτότυπες και πολλές διατυπώνονται µε 
διασκεδαστικό τρόπο. ∆εν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Οι 
γνώσεις των µαθητών µέσα στην τάξη τους, ο κοινός νους και η αγάπη για τα Μαθηµατικά είναι 
αρκετά εφόδια για τον διαγωνισµό.  
 
       Περισσότερες πληροφορίες και άλλο εκπαιδευτικό υλικό παρέχονται στην ιστοσελίδα  

 
www.kangaroo.gr 
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Ερωτήσεις  3  πόντων: 

Θέµατα Καγκουρό 2012                                                 
για µαθητές της Β' τάξης ∆ηµοτικού 

 

1) Πόσα ζώα, µικρά και µεγάλα, έχει η εικόνα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Α) 3   Β) 4   Γ) 5   ∆) 6   Ε) 7  

 

2) Ποιο κοµµάτι µπαίνει στο άδειο µέρος της εικόνας;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Α)                Β)           Γ)               ∆)                Ε)  



Μιχάλης Λάµπρου – Νίκος Κ. Σπανουδάκης 

Θέµατα ∆ιαγωνισµού Καγκουρό 2012 - Β΄ ∆ηµοτικού 8 

3) Πόσα πόδια έχουν όλα µαζί τα ζώα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) 5   Β) 10   Γ) 12   ∆) 14   Ε) 20  

 

4) Η Αθηνά έγραψε δύο φορές τη λέξη ΚΑΓΚΟΥΡΟ. Πόσες φορές έγραψε το γράµµα Κ; 

 

Α) 1   Β) 2   Γ) 3   ∆) 4   Ε) 6  

 

5) Ο  Έκτορας ζωγραφίζει τις ίδιες 4 εικόνες ξανά και ξανά. Τις ζωγραφίζει πάντα µε την ίδια σειρά. 

Ποια είναι η δέκατη εικόνα;  

 

  

 

 

 

 

 

 

6) Την Παρασκευή ο Άρης άρχισε να γράφει τη λέξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Κάθε µέρα γράφει από ένα 

γράµµα. Τι µέρα θα γράψει το τελευταίο γράµµα;  

 

Α) Κυριακή Β) Τρίτη Γ) Τετάρτη ∆) Πέµπτη Ε) Παρασκευή 

 

7) Το ρολόι δείχνει την ώρα που τέλειωσε το σχολείο σήµερα. Το 

µάθηµα της Αριθµητικής είχε τελειώσει 3 ώρες νωρίτερα. Τι ώρα 

τέλειωσε το µάθηµα της Αριθµητικής;  

 

Α) 1   Β) 2   Γ) 5   ∆) 11   Ε) 12  

 

12 

39 

10 

8 

7 
6 

5
4

2
111 

Α)         Β)                Γ)          ∆)             Ε)    
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8) Ποιο από τα γράµµατα Α, Β, Γ, ∆ υπάρχει περισσότερες φορές στη παρακάτω σειρά; 

                        

 

 

 

 

 

Α) Το Α Β) Το Β    Γ) ) το Γ     ∆) Το ∆ Ε) όλα  υπάρχουν τις ίδιες φορές 

 

9) Ποια από τις παρακάτω κόκκινες γραµµές είναι η µεγαλύτερη;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Ο Θωµάς κοιτάει έξι  κινέζικες ζωγραφιές. Με τη σειρά περιέχουν δράκο, πεταλούδα, πουλί, 

λουλούδι, λιοντάρι και τίγρη.  

 

 

 

 

 

 

 

Τι ζώο βλέπει δεξιά της πεταλούδας και αριστερά του λιονταριού;  

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις  4  πόντων: 

            Α)                         Β)                         Γ)                         ∆)                          Ε) 

Α)             Β)                Γ)                ∆)                   Ε)   
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11) Η Αθηνά κάθεται στην όχθη του ποταµού. Ποια 

εικόνα βλέπει να καθρεφτίζεται µέσα στο ποτάµι; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Στη τάξη βρίσκονται 13 άτοµα. Το ένα άτοµο είναι η ∆ασκάλα και τα υπόλοιπα  είναι οι µαθητές 

και οι µαθήτριες της τάξης. Τα αγόρια της τάξης είναι 9. Πόσες είναι οι µαθήτριες της τάξης;   

 

Α) 3   Β) 4   Γ) 5   ∆) 9   Ε) 22  

 

 

13) Σήµερα η Άρτεµις πρόσθεσε την ηλικία της στην ηλικία της αδελφής της. Βρήκε άθροισµα 10. 

Πόσο θα είναι το άθροισµα των ηλικιών τους σε ένα χρόνο; 

 

Α) 5   Β) 10   Γ) 11   ∆) 12   Ε) 20  

Α)                                    Β)                                  Γ)  
  
 
 
 
 
 
                           
                        ∆)                                               Ε)  
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Ερωτήσεις  5  πόντων: 

14) Η Άννα έβαλε 12 βιβλία στο τραπέζι, η Βάσω έβαλε 9 και η Γιάννα δεν έβαλε κανένα βιβλίο. 

Μετά οι τρεις µοιράστηκαν τα βιβλία στο τραπέζι και η καθεµία πήρε τον ίδιο αριθµό από βιβλία. 

Πόσα βιβλία πήρε η καθεµία; 

 

Α) 3   Β) 7   Γ) 8   ∆) 9   Ε) 12  

 

15) Η Λερναία Ύδρα έχει 3 κεφάλια. Όταν της κόψουν ένα κεφάλι, τότε φυτρώνουν 3 καινούργια. Ο 

Ηρακλής της έκοψε ένα κεφάλι και µετά άλλο ένα. Πόσα κεφάλια έχει τώρα η Λερναία Ύδρα; 

 

Α) 4   Β) 5   Γ) 6   ∆) 7   Ε) 8  

 

16) Το πάτωµα έχει εναλλάξ 

γαλάζια πλακάκια και πράσινα 

πλακάκια. Μερικά πλακάκια σκε-

πάστηκαν από το χαλί, όπως 

στην εικόνα. Πόσα γαλάζια 

πλακάκια σκεπάστηκαν;  

 

Α) 16   Β) 18   
Γ) 20   ∆) 22  

Ε) 24  

 

 

 

17) Τα 4 σκυλάκια της Άννας ζυγίζουν όσο τα 6 γατάκια της. Όλα µαζί τα σκυλάκια και τα γατάκια 

ζυγίζουν 24 κιλά. Πόσο ζυγίζει το κάθε γατάκι;  

 

Α) 2 κιλά Β) 4 κιλά  Γ) 6 κιλά  ∆) 10 κιλά  Ε) 12 κιλά  

 

18) Ο Αντώνης, ο Βασίλης και ο Γιάννης πήραν δώρο 

από µία σακούλα µε 10 καραµέλες. Ο καθένας έφαγε 

µία καραµέλα και έδωσε από µία καραµέλα στη 

∆ασκάλα. Πόσες καραµέλες συνολικά έµειναν στο 

τέλος;  

 

Α) 8   Β) 10   Γ) 24   ∆) 27   Ε) 30  
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19) Μέσα σε ένα κουτί βρίσκονται τρία µικρότερα. Μέσα στο κάθε µικρότερο κουτί βρίσκονται τρία 

ακόµα µικρότερα. Πόσα είναι όλα µαζί τα κουτιά;  

 

Α) 9   Β) 10   Γ) 12   ∆) 13   Ε) 15 

 
20) Ποιος αριθµός είναι σκεπασµένος από το λουλούδι;  

  

 

 

 

Α) 1   Β) 2   Γ) 3    
                     ∆) 4   Ε) 5  

 

 

 

21) Στο τετράγωνο της εικόνας βρίσκονται µερικά κέρµατα. 

Θέλουµε να βγάλουµε κάποια από τα κέρµατα για να µείνουν 

στο τέλος από δύο κέρµατα σε κάθε γραµµή και σε κάθε 

στήλη. Πόσα κέρµατα πρέπει να βγάλουµε; 

  

Α) 0   Β) 1   Γ) 2  
∆) 3   Ε) 4  

 

 

3
4
5



Καγκουρό: Μαθηµατικά για όλους – τόµος  6 

Θέµατα ∆ιαγωνισµού Καγκουρό 2012 - Επίπεδο  1 13

Ερωτήσεις  3  πόντων: 

Θέµατα Καγκουρό 2012                                                Επίπεδο:  1 
(για µαθητές της Γ' και ∆' τάξης ∆ηµοτικού) 

 

1) Ένα παιδί έγραψε µε µπογιές τη λέξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Όµοια γράµµατα έχουν το ίδιο χρώµα και 

ανόµοια γράµµατα έχουν διαφορετικό χρώµα. Πόσα χρώµατα χρησιµοποίησε; 

 

Α) 7   Β) 8   Γ) 9   ∆) 10   Ε) 13  

 

2) Ποια από τις παρακάτω κόκκινες γραµµές έχει το µεγαλύτερο µήκος; 

 

Α) η Α  Β) η Β   Γ) η Γ   ∆) η ∆   Ε) είναι όλες ίσες 
 
3) Σε τέσσερις από τις πέντε εικόνες η άσπρη περιοχή έχει εµβαδόν όσο η πράσινη. Σε ποια εικόνα 

η άσπρη περιοχή δεν είναι ίση µε την πράσινη; 

 

 

4)  Ένα ρολόι δείχνει  8 παρά 20. Τι ώρα θα δείχνει µετά από µισή ώρα; 

    

 

 

 

 

 

            Α                           Β                          Γ                           ∆                           Ε 

       Α)                    Β)                Γ)             ∆)        Ε)  

         Α)       Β)              Γ)       ∆)             Ε)    
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5)  Ο κύριος Νοικοκύρης θέλει να 

κρεµάσει τις πετσέτες στην 

απλώστρα. Θέλει να 

χρησιµοποιήσει όσα λιγότερα 

µανταλάκια γίνεται. Για 3 πετσέτες 

χρειάζεται 4 µανταλάκια. Πόσα 

µανταλάκια θα χρειαστεί για 9 

πετσέτες; 

 

    Α) 8          Β) 10     Γ) 12  

   ∆) 14         Ε) 16  
 

6)  Ο Σωκράτης χρωµάτισε τα τετραγωνάκια  A2, B1, B2, B3, B4, Γ3, ∆3 

και ∆4.   

Ποια θα είναι η τελική εικόνα; 

 

 

 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7) ∆εκατρία παιδιά έπαιζαν κρυφτό. Ένα από τα παιδιά τα φυλούσε. Όταν έπιασε εννέα από τα 

παιδιά, πόσα παιδιά ήταν ακόµα κρυµµένα; 

 

Α) 3  Β) 4   Γ) 5   ∆) 9   Ε) 22  

  

1 

2 

3 

4 

Α Β Γ ∆ 

  

1 

2 

3 

4 

Α Β Γ ∆   

1 

2 

3 

4 

Α Β Γ ∆   

1 

2 

3 

4 

Α Β Γ ∆ 

  

1 

2 

3 

4 

Α Β Γ ∆   

1 

2 

3 

4 

Α Β Γ ∆ 

Α)                                                  Β)                                                     Γ)    

∆)                                       Ε)  
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8)  Ο Απόλλωνας και η Άρτεµις έριξαν από τρία βέλη στον στόχο (βλέπε την εικόνα). Ποιος κέρδισε 

και µε πόσους πόντους; 

 

Α) Ο Απόλλωνας, µε 3 πόντους παραπάνω  Β) Η Άρτεµις, µε 4 πόντους παραπάνω  
Γ) Ο Απόλλωνας, µε 2 πόντους παραπάνω  ∆) Η Άρτεµις, µε 3 πόντους παραπάνω 

 Ε) Ο Απόλλωνας, µε 4 πόντους παραπάνω 

 

 
 
 
9)  Ένας τοίχος ήταν φτιαγµένος µε δύο ήδη από 

πλακάκια, α) τα κόκκινα και β) πράσινα. Τα πλακάκια σε 

διπλανές θέσεις έχουν διαφορετικό χρώµα. Μερικά 

πλακάκια έπεσαν από τον τοίχο (βλέπε σχήµα). Πόσα 

κόκκινα πλακάκια έπεσαν; 
 

Α) 9     Β) 8          Γ) 7  ∆) 6     Ε) 5  

 
10)  Το έτος 2012 είναι δίσεκτο, που σηµαίνει ότι ο Φεβρουάριος έχει 29 µέρες. Σήµερα, 17 

Μαρτίου 2012,  τα νέα µου γατάκια έχουν ηλικία 20 ηµερών (δηλαδή 20 πλήρη εικοσιτετράωρα). 

Πότε γεννήθηκαν; 

 

Α) στις 21 Φεβρουαρίου  Β) στις 23 Φεβρουαρίου   
Γ) στις 25 Φεβρουαρίου   ∆) στις 26 Φεβρουαρίου   

Ε) στις 28 Φεβρουαρίου 

Ερωτήσεις  4  πόντων: 

1 2 
3 

4

5

6 
7 8

9 

10 

15 

20 
25

30 
35 

40
45 50 

55 
60 

60 

65 
70 

75 

100 

Απόλλωνας 

1 2
3 

4 

5 

6 
78

9

10

15

20
25

30
35

40
45 50

55 
60 

60

65 
70 

75

100

Άρτεµις 
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11)  Ο ∆αίδαλος έχει πλακάκια σχήµατος L που αποτελούνται από 4 τετραγωνάκια, 

όπως δείχνει η εικόνα δεξιά. Πόσα από τα παρακάτω σχήµατα µπορεί να κατασκευάσει 

χρησιµοποιώντας δύο από αυτά τα πλακάκια; 

 
 
 
 
 
 

Α) κανένα  Β) ένα  Γ) δύο  ∆) τρία  Ε) όλα 

 
12)  Τρία ίδια λουλούδια έχουν µαζί 12 παραπάνω φύλλα από ότι ένα από αυτά τα λουλούδια. 

Πόσα φύλλα έχει το κάθε λουλούδι; 

 

Α) 4  Β) 6   Γ) 8   ∆) 10   Ε) 12  

 

13) Η γιαγιά έφτιαξε 20 κουλουράκια για τα εγγόνια της. Σε 15 από τα κουλουράκια έβαλε σταφίδες 

και σε 15 έβαλε καρύδια. Σε πόσα το λιγότερο από τα κουλουράκια έβαλε και σταφίδες και 

καρύδια; 

 

Α) 4  Β) 5   Γ) 6   ∆) 8   Ε) 10  

 
14)  Ο Ευκλείδης πρώτα έκανε τις πράξεις που φαίνονται στο 

διπλανό σχήµα. Μετά συµπλήρωσε τα κενά µε τους αριθµούς  1, 2, 

3, 4. Στο τέλος έβλεπε και τους τέσσερις αυτούς αριθµούς σε κάθε 

γραµµή και σε κάθε στήλη του σχήµατος. Ποιον αριθµό έγραψε στο 

πράσινο τετραγωνάκι; 

 

      Α) 1 Β) 2          Γ) 3   ∆) 4         Ε) 1  ή  2  

 
15)  Μία τάξη έχει 15 µαθητές. Οι 6 από τους µαθητές έχουν από 5 βιβλία ο καθένας στην τσάντα 

του. Ο καθένας από τους υπόλοιπους έχει 3 βιβλία στην τσάντα του. Πόσα είναι όλα µαζί τα βιβλία; 

 

Α) 45  Β) 50   Γ) 57   ∆) 60   Ε) 75  

 

16)  Σε έναν κήπο βρίσκονται 3 γάτες, 4 κότες, 2 πάπιες και µερικά σκυλάκια. Όλα µαζί τα ζώα 

έχουν 44 πόδια. Πόσα είναι τα σκυλάκια στον κήπο; 

 

Α) 6  Β) 5   Γ) 4   ∆) 3   Ε) 2  

1x1 

2x2 

4–1 

9–7 

6–3 

1+3 

2–1 

1x3 

8–7 

6–5 
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17)  Στο πρώτο σχολικό λεωφορείο µπήκαν 30 µαθητές, στο δεύτερο 20, στο τρίτο 23, στο τέταρτο 

25 και στο τελευταίο 29 µαθητές. Σε ένα από αυτά τα λεωφορεία τα κορίτσια ήταν διπλάσια σε 

αριθµό από τα αγόρια. Πόσους µαθητές είχε αυτό το λεωφορείο;  

 

Α) 30  Β) 20   Γ) 23   ∆) 25   Ε) 29  

 

18)  Το κουτί στην εικόνα είναι φτιαγµένο από τρία κοµµάτια, κόκκινο, 

πράσινο και γαλάζιο. Το κάθε κοµµάτι αποτελείται από 4 κύβους που έχουν 

το ίδιο χρώµα. Τι σχήµα έχει το γαλάζιο κοµµάτι; 

 

 
 

19)  Ο Πυθαγόρας έγραψε από έναν αριθµό στα κουτάκια που βλέπουµε στην εικόνα. Ο κάθε 

αριθµός που έγραψε, εκτός από τους δύο ακριανούς, είναι ίσος µε έναν από τους δύο γειτονικούς 

του. Όλοι µαζί οι αριθµοί έχουν άθροισµα 27. Ποιον αριθµό έγραψε ο Πυθαγόρας στο κίτρινο 

κουτάκι;   
 

 
 

Α) 2  Β) 3   Γ) 4   ∆) 5   Ε) 6  

 

20)  Ο Αρχιµήδης έγραψε δύο τριψήφιους αριθµούς χρησιµοποιώντας τα ψηφία 1, 2, 3, 4, 5 και 6. 

Χρησιµοποίησε από µία φορά το κάθε ένα από αυτά τα ψηφία. Μετά πρόσθεσε τους δύο αριθµούς 

που έγραψε. Ποιο είναι το µεγαλύτερο δυνατό άθροισµα που µπορεί να βρει; 

 

Α) 975  Β) 999   Γ) 1083   ∆) 1173   Ε) 1221  

 

21)  Ένα καγκουρό, µία καµήλα, ένα αρκουδάκι και ένας πιγκουΐνος ήθελαν να  φωτογραφηθούν 

όλα µαζί. Το καγκουρό και το αρκουδάκι ήθελαν και τα δύο να στέκονται δίπλα στη καµήλα. Με 

πόσους διαφορετικούς τρόπους µπορούν να σταθούν για την φωτογραφία;   

 

Α) 3  Β) 4   Γ) 5   ∆) 6   Ε) 7  

Ερωτήσεις  5  πόντων: 

; 5 3 3 2 1 2 

Α)                Β)           Γ)      ∆)                 Ε)  
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22)  Ένα περίεργο ρολόι έχεις τρεις δείκτες διαφορετικού µήκους (για 

τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα). ∆εν ξέρουµε τι δείχνει ο κάθε 

δείκτης, αλλά ξέρουµε ότι το ρολόι λειτουργεί σωστά. Στις 12 η ώρα 

και 55 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα  οι δείκτες ήταν όπως στην εικόνα 

δεξιά. Τι δείχνει το ρολόι στις 8 η ώρα και 11 λεπτά; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23)  Ο κύριος Λογάριθµος σκέφτηκε έναν αριθµό. Μετά πολλαπλασίασε τον αριθµό µε τον εαυτό 

του, στο αποτέλεσµα πρόσθεσε 1 και αυτό που βρήκε το διπλασίασε. Αν η τελική απάντηση που 

βρήκε ήταν 100, ποιος ήταν ο αριθµός που σκέφτηκε; 

 

Α) 10  Β) 9   Γ) 8   ∆) 7   Ε) 5  

 

24)  Ένα καγκουρό θέλει να ανέβει µία 

µεγάλη σκάλα. Μπορεί να κάνει µόνο 

δύο ειδών πηδήµατα: Είτε για να ανέβει 

3 σκαλοπάτια µονοµιάς ή για να κατέβει 

4 µονοµιάς. Ποιος είναι ο πιο µικρός 

αριθµός πηδηµάτων που θα χρειαστεί 

να κάνει για να φτάσει (ακριβώς) στο 22 

σκαλοπάτι; 

 

Α) 7  Β) 9   Γ) 10   
∆) 12   Ε) 15  

22ο 
σκαλοπάτι 

12 

3 9 

10 

8 

7 
6 

5 

4 

2 

1 11 
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8
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6
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4
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Α)                                   Β)                            Γ) 
 

 

 

 

 

 

   ∆)                            Ε)  
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3  µέτρα ; ; 

6  µέτρα 

Θέµατα Καγκουρό 2012                                                Επίπεδο:  2 
(για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ∆ηµοτικού) 

 

 
1)  Ένα παιδί έγραψε µε µπογιές τη φράση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Όµοια γράµµατα 

έχουν το ίδιο χρώµα και ανόµοια γράµµατα έχουν διαφορετικό χρώµα. Πόσα χρώµατα 

χρησιµοποίησε; 

 

Α) 11   Β) 12   Γ) 13   ∆) 14   Ε) 15  

 

2)  Ένας πίνακας έχει µήκος 6 µέτρα. Το µεσαίο κοµµάτι 

έχει µήκος 3 µέτρα (βλέπε την εικόνα). Τα δύο µικρότερα 

κοµµάτια είναι ίδια µεταξύ τους. Πόσο είναι το µήκος του 

καθενός από τα µικρότερα κοµµάτια; 

 

Α) 1 µέτρο   Β) 1,25 µέτρα            Γ) 1,5 µέτρα  

 ∆) 1,75 µέτρα    Ε) 2 µέτρα  
 

3)  Η κυρία Καγκουρίδου έφτιαξε µε 4 σπίρτα ένα τετράγωνο. Μέσα 

στο τετράγωνο έβαλε 4 κέρµατα, όπως δείχνει η εικόνα. Πόσα σπίρτα 

θα χρειαστεί  για να φτιάξει  ένα τετράγωνο που θα χωρέσει 16 

κέρµατα σαν τα προηγούµενα;  Τα κέρµατα δεν πρέπει να πέφτουν το 

ένα πάνω στο άλλο. 

 

Α) 8   Β) 10   Γ) 12   ∆) 15   Ε) 16  
 

4)  Σε ένα πούλµαν οι σειρές µε τα καθίσµατα των επιβατών είναι η µια πίσω από την άλλη και 

είναι αριθµηµένες από το 1 έως το 15, αλλά δεν υπάρχει σειρά µε νούµερο 13. Η σειρά νούµερο  6 

έχει  2  καθίσµατα ενώ οι υπόλοιπες έχουν από 4. Πόσα καθίσµατα επιβατών έχει το πούλµαν; 

 

Α) 50   Β) 52   Γ) 54       ∆) 56   Ε) 60 

 

5)  Όταν είναι  3  η ώρα το µεσηµέρι στην Αθήνα τότε στη Νέα Υόρκη είναι 8 το πρωί της ίδιας 

µέρας.  Όταν είναι  11  η ώρα το βράδυ στην Νέα Υόρκη, τι ώρα δείχνουν εκείνη τη στιγµή τα 

ρολόγια στην Αθήνα; 

 
Α) 6 η  ώρα το πρωί    Β) 6 η ώρα το απόγευµα   Γ) 4 η ώρα το πρωί   

∆) 4 η ώρα το απόγευµα   Ε) κανένα από τα προηγούµενα  

Ερωτήσεις  3  πόντων: 
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6)  Πόσο θα βρούµε αν προσθέσουµε όλα µαζί τα κλάσµατα  

1 3
2
+ , 2 4

3
+ , 3 5

4
+ , 4 6

5
+ , 5 7

6
+   και  6 8

7
+ ; 

 

Α) 54
27

  Β) 54
7

  Γ) 2       ∆) 12   Ε) κανένα από τα προηγούµενα  

 

7)  Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο του γινοµένου  81 82 83 84 85× × × ×   µετά τις πράξεις;  

 

Α)  0  Β)  2  Γ) 4   ∆) 6   Ε) 8 

 

8)  Το πάνω κέρµα γυρνάει χωρίς να γλιστράει γύρω από το 

κέρµα που είναι από κάτω του. Σταµατάµε όταν φτάσουµε στο 

σηµείο που δείχνει το µεγάλο βέλος στην εικόνα. Ποιο από τα 

παρακάτω είναι το τελικό αποτέλεσµα; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
9)  Η σάλτσα της κυρίας Μαγείρισσας αποτελείται από 2 κουταλιές νερό, 3 κουταλιές ξύδι και 6 

κουταλιές λάδι. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την σάλτσα; 

 

Α) Περιέχει περισσότερο ξύδι από λάδι    
Β) Το λάδι είναι περισσότερο από το ξύδι και το νερό µαζί    

Γ) Το ξύδι είναι περισσότερο από το λάδι και το νερό µαζί    
∆) Το νερό είναι περισσότερο από το ξύδι και το λάδι µαζί    

Ε) Το ξύδι είναι λιγότερο από το νερό  

Ε) άλλη απάντηση 

Α)                                  Β)                             Γ)     

∆)  
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Ερωτήσεις  4  πόντων: 

10)  Ένα µπαλόνι µπορεί να σηκώσει ένα βαρύ καλάθι 

που περιέχει βάρος µέχρι 80 κιλά. ∆ύο ίδια µπαλόνια 

σηκώνουν το καλάθι  αν περιέχει βάρος µέχρι 180 κιλά. 

Πόσο ζυγίζει το καλάθι; 

 

Α) 10 κιλά   Β) 20 κιλά   Γ) 30 κιλά 

  ∆) 40 κιλά   Ε) 50 κιλά  

 

 

11) Με ποια τρία από τα 

αριθµηµένα κοµµάτια µπορούµε 

να συµπληρώσουµε το σχήµα 

αριστερά ώστε να γίνει 

τετράγωνο;  

 

 

 

Α) µπορούµε µε τα 1, 3, 4  Β) µπορούµε µε τα  1, 3, 6   Γ)  µπορούµε µε τα  2, 3, 5  

 ∆) µπορούµε µε τα  2, 3, 6  Ε) µπορούµε µε τα 2, 5, 6  

 
12)  H Λίνα έχει 8 µονόχρωµους κύβους (κόκκινους, πράσινους, 

κίτρινους, µπλε).  Με τους κύβους έφτιαξε έναν µεγαλύτερο, όπως δείχνει 

η εικόνα. Σε αυτόν, οποιεσδήποτε δύο πλευρές των µικρών  κύβων που 

ακουµπάνε µεταξύ τους έχουν διαφορετικό χρώµα.  Τι χρώµα έχει ο 

κύβος που δε φαίνεται; 

 

Α) κίτρινο  Β) πράσινο   Γ) µπλε  
 ∆) κόκκινο  Ε) δεν µπορούµε να ξέρουµε  
 

13)  Στη Χώρα των Θαυµάτων υπάρχουν 5 πόλεις.  Κάθε δύο πόλεις 

συνδέονται µε έναν δρόµο, που είναι ορατός ή αόρατος. Στον χάρτη 

φαίνονται µόνο οι 7 από τους δρόµους. Η Αλίκη έχει µαγικά γυαλιά µε τα 

οποία βλέπει και τους αόρατους δρόµους. Πόσους αόρατους δρόµους 

βλέπει η Αλίκη µε τα µαγικά της γυαλιά; 

 

Α) 9   Β) 8   Γ) 7   ∆) 3   Ε) 2  

µέγιστο: 80 µέγιστο: 180 

1 2 3

4 5 6



Μιχάλης Λάµπρου – Νίκος Κ. Σπανουδάκης 

Θέµατα ∆ιαγωνισµού Καγκουρό 2012 - Επίπεδο  2 22 

14)  Βάζουµε από έναν αριθµό στα τετραγωνάκια της εικόνας. 

Θέλουµε κάθε αριθµός να είναι ίσος µε το άθροισµα των δύο 

αριθµών στα τετραγωνάκια αµέσως από κάτω του. Ποιος 

αριθµός πρέπει να µπει στο πράσινο τετραγωνάκι;  

 

Α) 2   Β) 6   Γ) 7   ∆) 10    
Ε) κανένα από τα προηγούµενα  

 

 

15)  Ένας κήπος αποτελείται από 8 ίδια τετράγωνα, όπως στο σχήµα.   

Η περίµετρος του κήπου είναι 42 µέτρα.  Πόσο είναι το εµβαδόν του; 

 

Α) 8 τ.µ.  Β) 9 τ.µ.  Γ) 24 τ.µ.  ∆) 72 τ.µ.  Ε) 128 τ.µ.  
 

16)  Τα δύο σχήµατα της εικόνας αποτελούνται από 

τα ίδια 5 κοµµάτια. Το ένα κοµµάτι είναι ορθογώνιο 

παραλληλόγραµµο διαστάσεων  5 10×   (σε µέτρα) 

και καθένα από τα άλλα κοµµάτια είναι το ένα 

τέταρτο κύκλου. Πόσο πιο µεγάλη είναι η περίµετρος 

του ενός σχήµατος από το άλλο; 

 

   Α) 2,5 µέτρα        Β) 5 µέτρα    Γ) 10 µέτρα   

       ∆) 20 µέτρα        Ε) 30 µέτρα  

 

17)  Κάποιος έβαλε τους αριθµούς 2, 3, 4, 5 και 6  στους πέντε 

κενούς κύκλους, από έναν σε κάθε κύκλο. Το άθροισµα των 

αριθµών σε κάθε σηµειωµένη γραµµή τριών κύκλων είναι το ίδιο. 

Ποιον αριθµό έβαλε στην κορυφή του σχήµατος;  

 

Α)  τον  2   Β) τον  3   Γ) τον  4   
∆) τον  5   Ε) τον  6  

 

18) Ρίχνουµε µία µπάλα από την οροφή ενός σπιτιού που είναι σε ύψος 18 µέτρων. Κάθε φορά 

που η µπάλα χτυπάει το έδαφος, σηκώνεται σε ύψος ίσο µε τα 2
3

 του µέγιστου ύψους που βρέ-

θηκε την προηγούµενη φορά. Πόσες φορές η µπάλα θα ανέβει σε ύψος µεγαλύτερο από 6 µέτρα; 

 

Α) καµία  Β) 1   Γ) 2   ∆) 3   Ε) 4  

4 1 

5 3 

23 

1

7
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Ερωτήσεις  5  πόντων: 

19)  Έχουµε 4 γρανάζια το ένα δίπλα στο άλλο. Το 

πρώτο έχει 30 δοντάκια, το δεύτερο 15, το τρίτο 60 

και το τελευταίο 10. Πόσες φορές θα γυρίσει το 

τελευταίο γρανάζι αν το πρώτο κάνει έναν γύρο; 

 

Α) 3   Β) 4   Γ) 6    
        ∆) 8        Ε) 9  

 

20)  ∆ιπλώνουµε τρεις φορές στη 

µέση ένα κανονικό οκτάγωνο µέχρι 

να γίνει τρίγωνο. Μετά κόβουµε µε 

το ψαλίδι µία γωνία του τριγώνου, 

όπως στο σχήµα. Αν ξεδιπλώσουµε 

το χαρτί, τι σχήµα θα προκύψει; 

 

 

21)  Ένα καλάθι περιείχε µήλα και πορτοκάλια. Στην αρχή όλα µαζί  τα φρούτα ήσαν 25. Η Θάλεια 

έφαγε 1 µήλο και 3 πορτοκάλια και ο Ερµής έφαγε 3 µήλα και 2 πορτοκάλια. Τώρα το καλάθι 

περιέχει ίσο πλήθος από µήλα και από πορτοκάλια. Πόσα ήσαν τα πορτοκάλια στην αρχή;     

 

Α) 12   Β) 13   Γ) 16   ∆) 20   Ε) 21  

 

22) (Βλέπε σχήµα στην επόµενη σελίδα).  ∆ύο καγκουρό πήδηξαν πάνω από τις πέτρες που είναι 

σηµειωµένες ως 1, 2, και 3 στην εικόνα. Σε κάθε πήδηµα η πέτρα είναι στη µέση της γραµµής που 

ενώνει την αρχή µε το τέλος του πηδήµατος. Τα άλµατα του πρώτου καγκουρό φαίνονται στην 

εικόνα αριστερά. Στην εικόνα δεξιά βλέπουµε την αρχή της διαδροµής του δεύτερου καγκουρό, 

που πήδηξε πάνω από τις πέτρες 1, 2 και 3 (µε αυτή τη σειρά). Ποιο από τα σηµεία Α, Β, Γ, ∆ ή Ε  

είναι το τέλος της διαδροµής του; 

 
Α) Α   Β) Β   Γ) Γ   ∆) ∆   Ε) Ε  

Α)        Β)                Γ)          ∆)                 Ε)  
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23)  Σε ένα πάρτι βρέθηκαν 9 παιδιά. Οι ηλικίες τους ήταν  2, 3, 4 και 5 χρόνια. Τρία παιδιά ήταν 2 

χρονών. Τα πιο πολλά παιδιά ήταν 4 χρονών.  Πόσο είναι το άθροισµα των ηλικιών των παιδιών; 

 

Α) 18   Β) 22  Γ) 26   ∆) 30   Ε) 34  

 

24)  Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ κόπηκε σε 4 

µικρότερα. Οι περίµετροι των τριών από αυτά είναι  11, 16 και 

19 µέτρα, όπως δείχνει η εικόνα.  Πόση είναι η περίµετρος του 

ΑΒΓ∆;   

 

Α) 28   Β) 30   Γ) 32    
        ∆) 38        Ε) 40  

 

25)  Στον πίνακα  1  είναι 

γραµµένη µια πρόσθεση. Όλα τα   

 είναι το ίδιο ψηφίο, και όλα τα 

 είναι επίσης κάποιο ίδιο 

ψηφίο. Πόσο θα βρούµε στην 

πρόσθεση του πίνακα  2;  

 

 

 

Α) 777  Β) 888 

 Γ) 999   ∆) έναν αριθµό µικρότερο από 777     
Ε) κανένα από τα προηγούµενα 

ΑΡΧΗ 

ΤΕΛΟΣ 

1 

2 

3 

ΑΡΧΗ 

1 

2 

3 

Α 

Β Γ 

∆ Ε 

πίνακας  1 πίνακας  2 

11 

19 

16 

Α 

Β 

∆ 

Γ 
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26)  Ο Λεονάρδος έφτιαξε µε σπίρτα το διπλανό 

σχήµα. Μετά έβγαλε 4 από τα σπίρτα, χωρίς να 

πειράξει τα υπόλοιπα, και έφτιαξε ένα από τα 

παρακάτω σχήµατα. Ποιο από το παρακάτω 

είναι το σχήµα που έφτιαξε;  

  

Α)                                                    Β)   
 
 
 
Γ)                                                                   ∆)     
 
 
 
Ε)  
 

 

 

27)  Ο ∆αίδαλος χρησιµοποίησε 1 1 1× ×  κύβους για να φτιάξει έναν 

3 3 3× ×  κύβο, όπως στην εικόνα. Έβαλε µία σταγόνα κόλλα ανάµεσα σε 

οποιεσδήποτε δύο έδρες  των µικρών κύβων που ακουµπούσαν η µία 

στην άλλη. Πόσες σταγόνες κόλλας χρειάστηκε;  

 

Α) 27   Β) 48   Γ) 54   ∆) 64   Ε) 108  

 

28)  Στον πίνακα ήταν γραµµένη µία πρόσθεση τριών αριθµών, όπως δείχνει η 

εικόνα. Ίδια γράµµατα δηλώνουν το ίδιο ψηφίο. Πόσος είναι ο Β αν ξέρουµε ότι 

δεν είναι 0;   
 

Α) 3   Β) 4   Γ) 5   ∆) 6   Ε) 7 

 
29)  Ένα τετράγωνο φύλλο χαρτιού έχει 

πλευρά 4 µέτρων. Το διπλώνουµε δύο 

φορές, όπως δείχνει η εικόνα. Πόσο είναι το 

εµβαδόν καθενός από τα δύο κίτρινα 

ορθογώνια παραλληλόγραµµα;   

 

Α) 0,5 τ.µ.  Β) 1 τ.µ.  Γ) 1,5 τ.µ.  ∆) 2 τ.µ. Ε) 2,5 τ.µ. 
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30)  Μερικά τετραγωνάκια ενός 3 3×  πίνακα βάφονται κόκκινα. Μετά 

γράφουµε στο περιθώριο του πίνακα το πλήθος των κόκκινων 

τετραγώνων στην αντίστοιχη γραµµή ή στήλη. (Ένα τέτοιο παράδειγµα 

φαίνεται δεξιά).  Ένας καλλιτέχνης έκανε τη δική του ζωγραφιά 

(διαφορετική από το παράδειγµα) και µετά έσβησε τα κόκκινα 

τετραγωνάκια. Το αποτέλεσµα ήταν ένα από τα παρακάτω σχήµατα. 

Ποιο από τα παρακάτω είναι το µόνο που θα µπορούσε να είναι το 

αποτέλεσµα της ζωγραφιάς του; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

2 

1 1 2 

3 

1 

1 

2 3 0 

3 

2 

1 

2 2 1 

3 

2 

1 

2 2 3 

0 

3 

0 

2 0 1 

3 

0 

1 

2 1 1 

Α)                           Β)                            Γ)    
 
 
 
 
 
 
                    ∆)                              Ε)  
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Θέµατα Καγκουρό 2012                                                Επίπεδο:  3 
(για µαθητές της Α' και Β τάξης Γυµνασίου) 

 

 
1)  Με βάση την εικόνα δεξιά ζωγραφίζουµε µία καινούργια ενώνοντας τα 

κέντρα συµµετρίας οποιωνδήποτε δύο γειτονικών εξαγώνων. Τι σχήµα θα 

προκύψει;   
 

 

 

 

2)  Τέσσερα ίδια κουτιά µε σοκολατάκια έχουν  48 περισσότερα σοκολατάκια από ότι ένα από αυτά 

τα κουτιά. Πόσα σοκολατάκια έχει το κάθε κουτί;  

 

Α) 12   Β) 16   Γ) 24   ∆) 44   Ε) κανένα από τα προηγούµενα 
 

3)  Ποιο είναι το αποτέλεσµα της αφαίρεσης  11,11 1,111− ;     

 

Α) 9,009  Β) 9,0909  Γ) 9,99  ∆) 9,999  Ε) 10  

 

4)  Ένα ρολόι τοποθετείται οριζόντια στο τραπέζι, µε το καντράν προς τα πάνω. Εκείνη τη στιγµή ο 

λεπτοδείκτης δείχνει προς τα βορειοανατολικά. Σε πόσα λεπτά της ώρας ο λεπτοδείκτης θα δείξει 

βορειοδυτικά για πρώτη φορά;    

 

Α) σε 45 λεπτά Β) σε 40 λεπτά     Γ) σε 30 λεπτά       

∆) σε 20 λεπτά Ε) σε 15 λεπτά 

 

5)  Πόσο είναι το άθροισµα των ψηφίων του 510 2012−  όταν γραφεί απλοποιηµένος στο δεκαδικό 

σύστηµα γραφής;  

 

Α) 11   Β) 32   Γ) 40   ∆) 41   Ε) 42  

Ερωτήσεις  3  πόντων: 

Α)               Β)                  Γ)                          ∆)                            Ε)  
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6)  Μία Λερναία Ύδρα έχει 5 κεφάλια. Αν της κόψουν ένα κεφάλι, τότε φυτρώνουν 5 καινούργια. Ο 

Ηρακλής της έκοψε συνολικά 6 κεφάλια. Πόσα κεφάλια είχε στο τέλος η Λερναία Ύδρα; 

 

Α) 25   Β) 28   Γ) 29   ∆) 30   Ε) 35  

 

7)  Ο Ευκλείδης αντικατέστησε όλα τα οκτάρια στις παρακάτω παραστάσεις µε επτάρια. Σε ποια 

από τις περιπτώσεις θα βρει το ίδιο τελικό αποτέλεσµα είτε κάνει τις σηµειωµένες πράξεις µε 

οκτάρια είτε µε επτάρια; 

 

Α) 8 8 8
8
+

+   Β) 8 (8 8)
8

× +   Γ) 8 8 8 8+ − +   

∆) (8 8 8) 8+ − ×  Ε) 8 8 8
8

+ −  

 
8)  Η εικόνα δείχνει δύο τρίγωνα. Ο Πυθαγόρας 

θέλει να ζωγραφίσει µία ευθεία που περνάει 

από µία κορυφή του αριστερού τριγώνου και 

από µία κορυφή του δεξιού. Επίσης θέλει η 

ευθεία που θα ζωγραφίσει να µην κόβει κανένα 

από τα τρίγωνα. Πόσες τέτοιες ευθείες µπορεί 

να ζωγραφίσει; 

 

Α) 1   Β) 2   Γ) 3   ∆) 4   Ε) περισσότερες από 4 

 

9)  Ο Φειδίας δίπλωσε ένα κοµµάτι χαρτί, όπως 

δείχνει η εικόνα. Μετά έκανε δύο ίσιες ψαλιδιές. 

Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα δεν µπορεί να 

είναι το αποτέλεσµα που θα πάρει;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α)                                Β)                                    Γ)     
 
 
 
 
                      ∆)                                       Ε)  
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10)  Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο της εικόνας είναι κατασκευασµένο 

από τρία κοµµάτια. Κάθε κοµµάτι αποτελείται από 4 ίδιους κύβους και είναι 

µονόχρωµο (πράσινο, κίτρινο ή γαλάζιο αντίστοιχα). Τι σχήµα έχει το 

γαλάζιο κοµµάτι; 

 

 
 
11)  Κάθε ένα από τα 9 µονοπάτια στο πάρκο της εικόνας είναι 100 µέτρα.  

Ο Οδυσσέας θέλει να πάει από το σηµείο Α στο Β χωρίς να διασχίσει το ίδιο 

µονοπάτι περισσότερες από µία φορές. Πόσο είναι το µήκος της 

µεγαλύτερης δυνατής διαδροµής που µπορεί να κάνει; 

 

Α) 900  µέτρα      Β) 800  µέτρα       Γ) 700  µέτρα   
∆) 600  µέτρα   Ε) 400  µέτρα 
 

12)  Το άθροισµα των ψηφίων ενός διψήφιου φυσικού αριθµού µικρότερου από 37, είναι 11. Πόσο 

είναι το γινόµενό τους;  
 

    Α) 27   Β) 24  Γ) 21  ∆) 18          Ε) κανένα από τα προηγούµενα 
 

13)  Το τετράγωνο ΑΒΓ∆ έχει πλευρά µε µήκος 4 µέτρα. Το  Μ 

είναι το µέσον του Α∆ και το Ν είναι το µέσο του ΑΓ. Πόσο είναι 

το εµβαδόν του τριγώνου ΓΜΝ;   

 

Α) 1 τ.µ Β) 1,5 τ.µ Γ) 2 τ.µ  

∆) 2,5 τ.µ Ε) κανένα από τα προηγούµενα 

 

14)  Ένας ζωγράφος έβαψε κάθε αριθµό µε κόκκινο ή µε µπλε ή µε πράσινο χρώµα, µε αυτή τη 

σειρά. Έτσι το 1 ήταν κόκκινο, το 2 µπλε, το 3 πράσινο, το 4 κόκκινο, το 5 µπλε και λοιπά, µε το 

ίδιο µοτίβο πάντα.  Αν προσθέσουµε έναν κόκκινο και έναν µπλε αριθµό, τι χρώµα θα έχει το 

άθροισµά τους;   

 

Α) δεν µπορούµε να ξέρουµε  Β) µπλε ή κόκκινο  Γ) οπωσδήποτε πράσινο 

 ∆) οπωσδήποτε  κόκκινο  Ε) οπωσδήποτε  µπλε 

Ερωτήσεις  4  πόντων: 

Α 

Β 

∆ 

Γ 

Μ 

Ν 

Α)                 Β)                Γ)     ∆)                 Ε)  
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πατάτες 

πατάτες 

ντοµάτες 

ντοµάτες 

πέρσι φέτος 

3µ. 

15)  Ο κύριος Κηπουρός καλλιεργεί πατάτες και ντοµάτες στον 

κήπο του. Φέτος άλλαξε το µέρος του κήπου όπου είχε πατάτες 

και από ορθογώνιο παραλληλόγραµµο το έκανε τετράγωνο 

µεγαλώνοντας την µία πλευρά κατά 3 µέτρα. Το αποτέλεσµα 

ήταν να µικρύνει κατά 15 τ.µ. το µέρος του κήπου µε τις 

ντοµάτες. Πόσο ήταν πέρσι το εµβαδόν του µέρους του κήπου 

µε τις πατάτες;    
 

Α) 5 τ.µ. Β) 9 τ.µ. Γ) 10 τ.µ. ∆) 15 τ.µ. Ε) 18 τ.µ. 
 

16)  Ο ∆ιόφαντος θέλει να βάλει από έναν αριθµό στα τρία 

άδεια κουτάκια του διπλανού σχήµατος. Θέλει το άθροισµα 

των τριών πρώτων αριθµών του σχήµατος να είναι 10, το 

άθροισµα των τριών µεσαίων να είναι 20 και το άθροισµα των τριών τελευταίων να είναι 30. Ποιον 

αριθµό πρέπει να βάλει στο µεσαίο κουτάκι;   
 

Α) 5   Β) 6   Γ) 7   ∆) 8          Ε) 10  
 

17)  Η σάλτσα της κυρίας Μαγείρισσας αποτελείται από λάδι, ξύδι και νερό. Το λάδι είναι διπλάσιο 

από το ξύδι και τριπλάσιο από το νερό.  Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την σάλτσα; 
 

Α) Περιέχει περισσότερο ξύδι από λάδι   
Β) Το λάδι είναι περισσότερο από το ξύδι και το νερό µαζί   

Γ) Το ξύδι είναι περισσότερο από το λάδι και το νερό µαζί   
∆) Το νερό είναι περισσότερο από το ξύδι και το λάδι µαζί   

Ε) Το ξύδι είναι λιγότερο από το νερό 
 

18)  Ένα καγκουρό κρατάει 5 οδοντογλυφίδες. διαφορετικού µήκους. Η κάθε οδοντογλυφίδα έχει 

µήκος 2 cm περισσότερο από την αµέσως πιο µικρή της. Οι δύο πιο µικρές οδοντογλυφίδες έχουν 

µαζί µήκος όσο η πιο µεγάλη. Τι µήκος έχουν συνολικά όλες µαζί οι οδοντογλυφίδες; 
 

Α) 6 cm Β) 14 cm Γ) 22 cm ∆) 44 cm Ε) 50 cm 
 

19)  Κόβουµε µε το ψαλίδι τρία ίδια ισόπλευρα τρίγωνα από τις γωνίες ενός 

µεγάλου ισόπλευρου τριγώνου που έχει πλευρά µήκους 6 µέτρων. Τα τρία 

µικρά τρίγωνα µαζί έχουν συνολική περίµετρο όσο το κίτρινο εξάγωνο που 

σχηµατίστηκε. Πόσο είναι το µήκος κάθε πλευράς ενός από τα µικρά 

τρίγωνα;   
 

Α) 1 µέτρο Β) 1,2 µέτρα    Γ) 1,25 µέτρα      ∆) 1,5 µέτρα        Ε) 2 µέτρα 

1 13 
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; 
 

είναι µικρότερος  
από το 10 

; 
 

είναι περιττός 
αριθµός 

; 
 

διαιρείται µε  
το 7 

          ; 
 

είναι µεγαλύτερος 
από το 20 

20)  Η Αίθρα έχει ένα ψαλίδι και πέντε γράµµατα από χαρτόνι, όπως στην εικόνα. Κόβει το κάθε 

γράµµα µε µία ψαλιδιά (κατά µήκος ευθείας γραµµής) µε τρόπο ώστε να το κόψει σε όσο γίνεται 

περισσότερα κοµµάτια.  Ποιο γράµµα θα της δώσει τα περισσότερα κοµµάτια; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21)  Το σχήµα δείχνει ένα πεντάγωνο αστέρι. 

Μερικές γωνίες είναι σηµειωµένες. Πόσες µοίρες 

είναι η γωνία Α;   

 

Α) o35   Β) o42  Γ) o50    

∆) o65   Ε) o109  

 

 

 

 

 

 

 

 

22)  Στα τέσσερα χαρτιά της εικόνας είναι γραµµένοι µε κάποια σειρά οι αριθµοί  2, 5, 7 και 12,  

ανά ένας στο κάθε χαρτί. Σε όλες τις περιπτώσεις ο αριθµός δεν αντιστοιχεί σε αυτό που δηλώνει η 

πρόταση στο ίδιο χαρτί.  

 

Ποιος είναι ο αριθµός στο χαρτί µε την πρόταση "είναι µεγαλύτερος από το 20"; 

 

Α) 2   Β) 5   Γ) 7   ∆) 12   Ε) δεν µπορούµε να ξέρουµε 

Ερωτήσεις  5  πόντων: 

Η 

Α 
Β 

∆ 

Ε 
Γ 

Ζ 
o100 o93

o57 ;

Α)             Β)        Γ)              ∆)          Ε)    



Μιχάλης Λάµπρου – Νίκος Κ. Σπανουδάκης 

Θέµατα ∆ιαγωνισµού Καγκουρό 2012 - Επίπεδο  3 32 

 23)  Κυλάµε έναν κύβο στο επίπεδο, στρίβοντάς τον κατά µήκος µιας ακµής του. Ο κύβος παίρνει 

διαδοχικά τις θέσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, µε αυτήν τη σειρά. Η έδρα που ήταν αρχικά η βάση του 

κύβου, πότε θα ξαναβρεθεί στη βάση του;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α) όταν ο κύβος φτάσει στη θέση 3      Β) όταν ο κύβος φτάσει στη θέση 4       

Γ) όταν ο κύβος φτάσει στη θέση 5            ∆) όταν ο κύβος φτάσει στη θέση 6       
Ε) όταν ο κύβος φτάσει στη θέση 7     

 
24)  Χρησιµοποιώντας τα ψηφία 1, 2, 3, 4, 5, 6 µία φορά το καθένα, φτιάχνουµε δύο τριψήφιους 

αριθµούς έτσι ώστε το άθροισµά τους να είναι όσο γίνεται µικρότερο. Πόσο είναι αυτό το µικρότερο 

δυνατό άθροισµα; 

 

Α) 246  Β) 333  Γ) 381   ∆) 471  Ε) 579  

 

25)  Στο πάρτι των καγκουρό βρέθηκαν λιγότερα από 50 καγκουρό. Κάποια στιγµή χόρευαν 

ορισµένα από τα καγκουρό σε ζευγάρια (ένα αρσενικό µε ένα θηλυκό). Συγκεκριµένα, τα 3
4

 των 

αρσενικών καγκουρό χόρευαν µε τα  4
5

  των θηλυκών. Πόσα καγκουρό χόρευαν εκείνη τη στιγµή; 

 

Α) 20   Β) 24   Γ) 30   ∆) 32   Ε) 46  

 

26)  Στον πίνακα είναι γραµµένοι όλοι οι τριψήφιοι αριθµοί µε µη µηδενικά ψηφία που έχουν τις 

εξής δύο ιδιότητες. α) Αν σβήσουµε το πρώτο ψηφίο τους, τότε αυτό που µένει είναι τέλειο 

τετράγωνο και  β) αν σβήσουµε το τελευταίο ψηφίο τους, τότε αυτό που µένει είναι τέλειο 

τετράγωνο. Πόσο είναι το άθροισµα όλων αυτών των αριθµών στον πίνακα; 

 

Α) 1013  Β) 1177  Γ) 1465  ∆) 1993  Ε) 2016  
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27)  Οι δράκοι στο δάσος έχουν ένα από τρία χρώµατα, πράσινο, κίτρινο ή καφέ. Τρία παιδιά 

προσπάθησαν να µαντέψουν τι χρώµα έχει ο δράκος στο γειτονικό δάσος. Οι µαντεψιές τους ήταν  

- δεν είναι πράσινος,  

- είναι ή κίτρινος ή καφέ, 

- είναι κίτρινος 

Αν τουλάχιστον ένα παιδί µάντεψε σωστά και τουλάχιστον ένα µάντεψε λάθος, τι χρώµα έχει ο 

δράκος;  

 

Α) πράσινο         Β) κίτρινο        
Γ) ή πράσινο ή κίτρινο      ∆) καφέ     
Ε) δεν φτάνουν αυτές οι πληροφορίες για να απαντήσουµε 

 

28)  O Πυθαγόρας θέλει να χωρίσει τους αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7  σε δύο οµάδες έτσι ώστε το 

άθροισµα των αριθµών στη µία οµάδα να είναι ίσο µε το άθροισµα των αριθµών στην άλλη. Με 

πόσους τρόπους µπορεί να το κάνει αυτό; 

 
Α) 1   Β) 2   Γ) 3   ∆) 4   Ε) 5  

 
29)  Τρίγωνο ΑΒΓ µε περίµετρο 19 µέτρα τεµαχίστηκε από 

τα Α∆, ΒΕ και ΓΖ  σε 4 τρίγωνα και 3 τετράπλευρα. Το 

άθροισµα των περιµέτρων των τεσσάρων αυτών 

µικρότερων τριγώνων είναι 20 µέτρα και το άθροισµα των 

περιµέτρων των τριών τετραπλεύρων είναι 25 µέτρα. Πόσο 

είναι το άθροισµα Α∆ + ΒΕ + ΓΖ; 

   
  Α) 11 µέτρα         Β) 12 µέτρα          Γ) 13 µέτρα       
  ∆) 14 µέτρα         Ε) 16 µέτρα  

 
30)  Στα τετραγωνάκια ενός 3 3×  τετραγώνου τοποθετούµε από 

έναν θετικό αριθµό. Το γινόµενο των τριών αριθµών σε κάθε γραµµή 

και σε κάθε στήλη είναι ίσο µε 1, σε όλες τις περιπτώσεις. Το 

γινόµενο των τεσσάρων αριθµών σε κάθε 2 2×  εσωτερικό 

τετράγωνο είναι ίσο µε 2, σε όλες τις περιπτώσεις. Ποιος είναι ο 

αριθµός στο κεντρικό τετράγωνο;   

 

Α) 16   Β) 8   Γ) 4    

∆) 1
4

  Ε) 1
8

 

Α 

Β
∆ 

Ε

Γ

Ζ
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Θέµατα Καγκουρό 2012                                                Επίπεδο:  4 
(για µαθητές της Γ' τάξης Γυµνασίου και Α' τάξης Λυκείου) 

 

 
 
1)  Το Μ είναι το µέσον της πλευράς ΑΒ του 

τριγώνου. Ορισµένα εµβαδά είναι σηµειωµένα στο 

σχήµα. Πόσο είναι το εµβαδόν του τετραπλεύρου;  

 
Α) 4   Β) 5   Γ) 6   
∆) 7   Ε) άλλη απάντηση 

 

 

2)  Ποιο είναι το αποτέλεσµα της πράξης 11,1 11,11– 1,111 11,1+ −  ;     

 

Α) 9,009  Β) 9,0909  Γ) 9,99  ∆) 9,999  Ε) 10 

 

3)  Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο της εικόνας είναι 

κατασκευασµένο από τέσσερα κοµµάτια. Κάθε κοµµάτι αποτελείται 

από 4 ίδιους κύβους και είναι µονόχρωµο (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο ή 

γαλάζιο αντίστοιχα). Τι σχήµα έχει το γαλάζιο κοµµάτι; 

 

 

 

 

 

 

 
 
4)  Ο Μιλτιάδης και ο Θεµιστοκλής χρησιµοποιούν το εξής µυστικό κώδικα για µηνύµατα: Πρώτα 

δίνουν αριθµητική τιµή στα γράµµατα του αλφαβήτου γράφοντας µε τη σειρά Α 1= , Β 2= , Γ 3=  

και λοιπά, µέχρι το Ω 24= . Μετά µετατρέπουν τον κάθε αριθµό σε έναν νέο σύµφωνα µε το τύπο 

2× (αριθµός) + 9.  Το µήνυµα είναι οι νέοι αυτοί αριθµοί στη σειρά. Σήµερα το µήνυµα έγραφε  19, 

31, 25, 20. Τι έλεγε;  

 

Α) ΕΛΘΕ  Β) ΕΛΟΣ  Γ) ΕΛΙΑ  

∆) ΕΛΕΑ  Ε) Το µήνυµα ήταν λανθασµένο 

Ερωτήσεις  3  πόντων: 

Α)           Β)            Γ)          ∆)        Ε)  

Μ Β 

2 

3 

6 
; 

Γ 

Α 
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5)  Το τετράγωνο ΑΒΓ∆ έχει πλευρά 4 µέτρα και έχει εµβαδόν όσο το 

τρίγωνο Γ∆Ε. Πόσο απέχει το  Ε  από την ευθεία  (ε);  

 

Α) 8 µέτρα  Β) 4 2 3+   µέτρα   

Γ) 12 µέτρα  ∆) 10 2  µέτρα  

Ε) Εξαρτάται από την θέση του  Ε  

 

 

6)  Αν προσθέσουµε όλα τα ψηφία ενός επταψήφιου αριθµού, θα βρούµε 6. Πόσο είναι το γινόµενο 

των ψηφίων του αριθµού; 

 

Α) 0   Β) 6   Γ) 7   ∆) 1 2 3 4 5 6 7⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   Ε) 5 

 

7)  Το ΑΒΓ είναι ορθογώνιο τρίγωνο µε κάθετες πλευρές µήκους 6 και 8 µέτρων, αντίστοιχα. Τα 

σηµεία Κ, Λ, Μ είναι τα µέσα των πλευρών του ΑΒΓ. Πόση είναι η περίµετρος του τριγώνου  ΚΛΜ; 

 

Α) 10 µ. Β) 12 µ. Γ) 15 µ. ∆) 20 µ. Ε) 24 µ. 

 

8)  Ο Ευκλείδης έκανε τις αριθµητικές πράξεις που είναι σηµειωµένες παρακάτω. Μετά έσβησε 

κάθε οκτάρι από τις παραστάσεις αυτές και στη θέση του έβαλε έναν θετικό αριθµό Α διαφορετικό 

από 8. Όταν ξαναέκανε τις αριθµητικές πράξεις (µε τα Α στην θέση των οκτώ) παρατήρησε ότι σε 

τέσσερις από τις περιπτώσεις βρήκε το ίδιο τελικό αποτέλεσµα όπως την πρώτη φορά, ενώ στη 

πέµπτη περίπτωση βρήκε διαφορετική απάντηση. Σε ποια περίπτωση βρήκε διαφορετική 

απάντηση; 

 

Α) 8 8 8
8

+ −            Β) 88 8
8

+ −       Γ) 8
8 8 8+ +

   ∆) 8 8(8 8) −+           Ε) 88 8
8

− +  

 

9)  Προεκτείνουµε τις πλευρές κανονικού πενταγώνου µέχρι να 

σχηµατίσουν ένα αστέρι, όπως στο σχήµα. Πόσες µοίρες είναι η γωνία 

α;   

 

Α) o24   Β) o30   Γ) o36   ∆) o45  Ε) o72  

 

10)  Ο Αρχιµήδης έγραψε όλους τους τριψήφιους αριθµούς που έχουν άθροισµα ψηφίων ίσο µε 3. 

Πόσους τριψήφιους αριθµούς έγραψε;  

 

Α) 2   Β) 3   Γ) 4   ∆) 5   Ε) 6 

Ε 

Γ 

Β Α 

∆ 

(ε) 

 

α 
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11) Ένα αγόρι παίζει µε 

την αδερφή του.  Αν το 

αγόρι σταθεί στο 

τραπέζι και το κορίτσι 

στο πάτωµα, τότε το 

αγόρι είναι  1  µέτρο πιο 

ψηλό από το κορίτσι. Αν 

το κορίτσι σταθεί στο 

τραπέζι και το αγόρι στο 

πάτωµα, τότε το κορίτσι 

είναι  80  εκατοστά πιο 

ψηλό από το αγόρι. Πόσο είναι το ύψος του τραπεζιού;  

 

Α) 20 εκ. Β) 80 εκ. Γ) 90 εκ. ∆) 100 εκ. Ε) 120 εκ. 

 

12)  Ποιο είναι το τελευταίο µη µηδενικό ψηφίο του αριθµού 55 4 532 3 5× ×  όταν γραφεί στο 

δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης; 

 

Α) 1   Β) 2   Γ) 4   ∆) 6   Ε) 9 

 

13)  Ένα καγκουρό και ένας πιγκουΐνος ρίχνουν ένα κέρµα. Αν έρθει «κεφάλι», τότε κερδίζει το 

καγκουρό και ο πιγκουΐνος του δίνει 2 καραµέλες. Αν έρθει «γράµµατα», τότε κερδίζει ο πιγκουΐνος 

και το καγκουρό του δίνει 3 καραµέλες. Έπαιξαν 30 φορές και στο τέλος ο καθένας είχε τόσες 

καραµέλες όσες είχε στην αρχή. Πόσες φορές κέρδισε ο πιγκουΐνος; 

 

Α) 6   Β) 12   Γ) 18   ∆) 24   Ε) 30 

 

14)  Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο έχει βάση 6 µέτρων. 

Ζωγραφίζουµε κύκλους που εφάπτονται στο ορθογώνιο και 

µεταξύ τους, όπως στο σχήµα. Πόση είναι η µικρότερη 

απόσταση µεταξύ των σηµείων του ενός κίτρινου κύκλου από 

τον άλλον;  

 

Α) 1 µ.        Β) 2  µ.      Γ) 2 3 2−  µ.      ∆) π
2

  µ.       Ε) 2 µ. 

 

Ερωτήσεις  4  πόντων: 

6  µέτρα 

1 m 80 cm 
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15) Στον πίνακα είναι γραµµένοι οι εκατό αριθµοί 1, 11, 111, ... , 
100 ψηφία

111...11 και  οι εκατό αριθµοί 

1 2× , 1 2 3× × , ... , 1 2 3 ... 101× × × × . Αν τους προσθέσουµε όλους µαζί και µετά διαιρέσουµε το 

άθροισµα δια 5, τι υπόλοιπο θα βρούµε;  

  
Α) 0   Β) 1   Γ) 2   ∆) 3   Ε) 4 

 
16)  Ο κύριος Ρολογόπουλος έχει τρία ρολόγια. Κανένα δεν δείχνει την σωστή ώρα. Κάποια πάνε 

γρηγορότερα και τα υπόλοιπα χάνουν. Το πρώτο πάει λάθος κατά 2 λεπτά, το δεύτερο κατά 3 και 

το τρίτο κατά 4 λεπτά. Κάποια στιγµή ο κύριος Ρολογόπουλος κοίταξε τα ρολόγια του. Έδειχναν 

(µε κάποια σειρά) 12 η ώρα, 12 η ώρα και 5 λεπτά και 12 η ώρα και 7 λεπτά. Τι ώρα ήταν εκείνη τη 

στιγµή;  

 

Α) 12 η ώρα και 2 λεπτά  Β) 12 η ώρα και 3 λεπτά  Γ) 12 η ώρα και 4 λεπτά

  ∆) 12 η ώρα και 5 λεπτά  Ε) κανένα από τα προηγούµενα 

 

17)  Όταν οι αριθµοί 144 και 220 διαιρεθούν µε έναν φυσικό αριθµό Ν, δίνουν και οι δύο υπόλοιπο 

11. Ποιος είναι ο Ν; 

 

Α) 7   Β) 11   Γ) 15   ∆) 19   Ε) 38 

 

18)  Τοποθετούµε από έναν αριθµό στα τετραγωνάκια του 

διπλανού πίνακα έτσι ώστε α) το άθροισµα των αριθµών σε 

κάθε γραµµή να είναι το ίδιο και β) το άθροισµα των αριθµών 

σε κάθε στήλη να είναι το ίδιο (αλλά ίσως διαφορετικό από το 

άθροισµα των γραµµών). Μερικοί αριθµοί έχουν ήδη 

τοποθετηθεί. Ποιος αριθµός πρέπει να γραφεί στο πράσινο 

τετραγωνάκι; 

 

Α) 1   Β) 4   Γ) 6   ∆) 8           Ε) 9 

 

19) Ένα χαρτί σχήµατος  ορθογωνίου παραλληλογράµµου έχει διαστάσεις 192 84×  mm.  Κόβουµε 

µε το ψαλίδι κατά µήκος µίας παράλληλης προς µία από τις πλευρές του για να φτιάξουµε ένα 

τετράγωνο. Πετάµε το τετράγωνο και µε το υπόλοιπο κοµµάτι επαναλαµβάνουµε την διαδικασία 

όσες φορές χρειάζεται. Πόση είναι η πλευρά του µικρότερου δυνατού τετραγώνου που θα 

καταλήξουµε στο τέλος;   
 

Α) 1 mm Β) 4 mm Γ) 6 mm ∆) 10 mm Ε) 12 mm 
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20)  Τρία καγκουρό, ο Κα, ο Γκου και ο Ρο, πήραν µέρος σε έναν αγώνα δρόµου. Πριν από τον 

αγώνα, τέσσερις φίλοι τους έκαναν τις εξής προβλέψεις:  

Ο πρώτος: Είτε ο Κα είτε ο Γκου θα νικήσει. 

Ο δεύτερος: Αν ο Γκου βγει δεύτερος, τότε θα κερδίσει ο Ρο. 

Ο τρίτος: Αν ο Γκου έλθει τρίτος, τότε ο Κα δε θα κερδίσει. 

Ο τέταρτος: Είτε ο Γκου είτε ο Ρο θα βγει δεύτερος. 

Μετά τον αγώνα διαπιστώθηκε ότι όλες οι προβλέψεις βγήκαν σωστές. Με ποια σειρά τερµάτισαν 

τα τρία καγκουρό;  

 

Α) Κα, Γκου, Ρο       Β) Κα, Ρο, Γκα       Γ) Ρο, Γκου, Κα        
         ∆) Γκου, Ρο, Κα       Ε) Γκου, Κα, Ρο 

 

 

 
21)  Το σχήµα αποτελείται από δύο τετράγωνα µε πλευρές   

4 cm και 5 cm, αντίστοιχα, ένα τρίγωνο µε εµβαδόν 8 cm2  

και το κίτρινο παραλληλόγραµµο. Πόσο είναι το εµβαδόν του 

κίτρινου παραλληλογράµµου;  

 

Α) 15 cm2        Β) 16 cm2    Γ) 18 cm2   

 ∆) 20 cm2    Ε) 21 cm2   

 

22)  Ένας σιδεράς έχει 6 κοµµάτια αλυσίδας που αποτελούνται από δύο κρίκους ο καθένας. Θέλει 

να φτιάξει µία µεγάλη αλυσίδα. Θα 

χρειαστεί να ανοίξει µερικούς κρίκους 

(και να τους κλείσει αργότερα) για να 

συνδέσει την αλυσίδα. Ποιος είναι ο 

µικρότερος δυνατός αριθµός κρίκων 

που πρέπει να ανοίξει;  
 

Α) 4   Β) 5   Γ) 6   ∆) 12   Ε) άλλη απάντηση 

 

23) Σε ένα τουρνουά ποδοσφαιρικών αγώνων, ο νικητής ενός παιχνιδιού κερδίζει 3 πόντους, ο 

ηττηµένος παίρνει 0 πόντους ενώ στις ισοπαλίες η κάθε οµάδα κερδίζει από 1 πόντο.  Μία οµάδα 

έπαιξε 38 αγώνες και η συνολική βαθµολογία της ήταν 80 πόντοι. Πόσο είναι το µεγαλύτερο 

δυνατό πλήθος αγώνων που µπορεί να έχασε η οµάδα; 

 
Α) 12   Β) 11   Γ) 10   ∆) 9   Ε) 8 

Ερωτήσεις  5  πόντων: 
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24) Ο Θαλής έχει 5 γλόµπους µε διακόπτη. Κάθε φορά που πατάει τον διακόπτη για να αλλάξει  

την κατάσταση ενός από τους γλόµπους (δηλαδή αν είναι αναµµένος να τον σβήσει ή το ανάποδο), 

τότε ένας φίλος του πατάει τον διακόπτη για να αλλάζει την κατάσταση ενός άλλου από τους 

γλόµπους. Στην αρχή όλοι οι γλόµποι είναι σβηστοί. Μετά ο Θαλής πάτησε 10 φορές συνολικά 

τους διακόπτες. Ποιο από τα παρακάτω είναι αλήθεια στο τέλος;    

Α) είναι αδύνατο να είναι σβηστοί όλοι οι γλόµποι, 

Β) σίγουρα όλοι οι γλόµποι θα είναι αναµµένοι, 

Γ) είναι αδύνατο να είναι αναµµένοι όλοι οι γλόµποι, 

∆) σίγουρα όλοι οι γλόµποι θα είναι σβηστοί, 

Ε) κανένα από τα προηγούµενα δεν είναι σωστό.  

 

25) Ο ∆ιόφαντος έγραψε την ισότητα m n20 m (m n)= −  για φυσικούς αριθµούς m και n.  Ποιος είναι 

ο n;   
 

Α) 2         Β) 3     Γ) 4            ∆) 5       Ε) κανένας από τους προηγούµενους 

 

26) Μερικά τετραγωνάκια ενός 4 4×  πίνακα βάφονται κόκκινα. Μετά 

γράφουµε στο περιθώριο του πίνακα το πλήθος των κόκκινων 

τετραγώνων στην αντίστοιχη γραµµή ή στήλη. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα φαίνεται δεξιά. Ένας καλλιτέχνης έκανε τη δική του 

ζωγραφιά (διαφορετική από το παράδειγµα) και µετά έσβησε τα 

κόκκινα τετραγωνάκια. Το αποτέλεσµα ήταν ένα από τα παρακάτω 

σχήµατα. Ποιο από τα παρακάτω είναι το µόνο που θα µπορούσε να 

είναι το αποτέλεσµα της ζωγραφιάς του; 
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27) Ποια από τις παρακάτω σχέσεις αληθεύει για τον αριθµόK 6 6 6 6= + + + ;    

 
Α) 0 K 1< ≤        Β) 0,5 K 1,5≤ ≤       Γ) 1 K 2≤ ≤           ∆) 2 Κ 3< ≤      Ε) K 3>  

 

28)  Σε ένα χαρτί είναι γραµµένα όλα τα γινόµενα της µορφής  m n× , όπου οι m, n είναι φυσικοί 

αριθµοί µε 1 m 9,≤ ≤  1 n 9≤ ≤ . Πόσο είναι το άθροισµα όλων αυτών των αριθµών; 

 

Α) 45        Β) 81  Γ) 245        ∆) 452        Ε) κανένα από τα προηγούµενα 

 

29)  Οι αριθµοί  από το 1 έως το 120  

είναι γραµµένοι σε έναν πίνακα µε 15 

γραµµές, όπως δείχνει η εικόνα (στην 

εικόνα βλέπουµε µόνο ένα µέρος του 

πίνακα). Ο Πυθαγόρας πρόσθεσε όλους 

τους αριθµούς κάθε στήλης χωριστά. 

Ποιας στήλης (µετρώντας από αριστερά) 

το άθροισµα που βρήκε είναι το 

µεγαλύτερο;  

 

 
Α) της 1ης στήλης  Β) της 5ης στήλης  Γ) της 7ης στήλης   

∆) της 10ης στήλης  Ε) της 13ης στήλης 

 

30)  Έβαλα στον νου µου δύο συνεχόµενους αριθµούς (όπως το 6 και το 7, αλλά όχι αυτούς). Είπα 

στην Άννα τον έναν από τους δύο αριθµούς και στον Βασίλη τον άλλον. Ο καθένας ξέρει τον δικό 

του αριθµό, αλλά όχι του άλλου και ξέρει ότι οι δύο αριθµοί είναι συνεχόµενοι.  

Μετά ένας περαστικός άκουσε τον εξής διάλογο:  

Άννα προς Βασίλη: Χµµ, δεν µπορώ να είµαι απόλυτα σίγουρη για τον αριθµό που έχεις. 

Βασίλης προς Άννα: Ούτε εγώ είµαι απόλυτα σίγουρος. 

Άννα προς Βασίλη: Πολλή ωραία, τώρα που το λες αυτό, είµαι απόλυτα σίγουρη για τον  

αριθµό που έχεις και ξέρω ότι είναι διαιρέτης του 20.  

Ποιος είναι ο αριθµός της Άννας;   
 

Α) 2   Β) 3   Γ) 4  ∆) 5  Ε) 6 
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Ερωτήσεις  3  πόντων: 

Θέµατα Καγκουρό 2012                                                Επίπεδο:  5 
(για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) 

 

1)  Το ύψος σε cm της επιφάνειας του νερού σε ένα λιµάνι αυξοµειώνεται σύµφωνα µε το 

παρακάτω διάγραµµα. Πόσες ώρες της ηµέρας το ύψος του νερού ήταν µεγαλύτερο από 30 cm; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α) 5   Β) 6   Γ) 7   ∆) 9   Ε) 13  

 

2)  Με πόσο ισούται ο αριθµός 3 2 2 ; 

 

Α) 1   Β) 2    Γ) 6 4    ∆) 3 4   Ε) 2  

 
3)  Ο ∆ιόφαντος θέλει να βάλει από έναν 

αριθµό στα τρία άδεια κουτάκια του 

διπλανού σχήµατος. Θέλει το γινόµενο 

των τριών πρώτων αριθµών του σχήµατος 

να είναι 30, το γινόµενο των τριών µεσαίων να είναι 90 και το γινόµενο των τριών τελευταίων να 

είναι 360. Ποιον αριθµό πρέπει να βάλει στο µεσαίο κουτάκι;  

 

Α) 3   Β) 4   Γ) 5   ∆) 6   Ε) 10  

ύψος νερού (cm) 

χρόνος 
(ώρες) 

122
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4) Ο τοίχος αποτελείται από 4 τετράγωνα µε πλευρά 1 µέτρο. Ο 

καλλιτέχνης έβαψε κίτρινο ένα τµήµα του τοίχου (οι καµπύλες είναι 

τεταρτοκύκλια). Πόσο είναι το εµβαδόν του τµήµατος που έβαψε;  

 

Α) π 2
4
+  τ.µ.    Β) π 2−  τ.µ.  Γ) 2π 1

4
−  τ.µ.  

∆) 2π 3
4
+   τ.µ. Ε) 16(π 2)−  τ.µ. 

 
5)  Ένα κοµµάτι χαρτί ABΓ∆ 

σχήµατος ορθογωνίου διαστάσεων 

4cm 16cm×  διπλώνεται κατά µήκος 

της ευθείας MN έτσι ώστε η κορυφή  

Γ  να συµπέσει µε την   A, όπως στην 

εικόνα. Πόσο είναι το εµβαδόν του 

τετραπλεύρου ANMΕ;      

 

Α) 28 cm2       Β) 30 cm2  
       Γ) 32 cm2  ∆) 48 cm2  
       Ε) 56 cm2 

 

6)  Ένα κοµµάτι σπάγκου είναι διπλωµένο 

όπως δείχνει η εικόνα. Κόβουµε τον σπάγκο 

µε µία κάθετη ψαλιδιά για να τον χωρίσουµε 

σε µικρότερα κοµµάτια. Τώρα ένα από τα 

κοµµάτια έχει µήκος 9 cm και ένα δεύτερο 

έχει µήκος 4 cm. Ποιο από τα παρακάτω 

δεν µπορεί να είναι το αρχικό µήκος του 

σπάγκου; (Η ψαλιδιά στο σχήµα δεν είναι 

στην ακριβή της θέση). 

 

Α) 52 cm Β) 68  cm   
Γ) 72 cm  ∆) 88 cm   
Ε) όλα τα προηγούµενα είναι πιθανά 

 

7)  Ποιος είναι ο µεγαλύτερος φυσικός αριθµός n  µε 200 300n 5< ; 

 
Α) 5   Β) 6   Γ) 8   ∆) 11   Ε) 12  

Α 

Β Γ 

∆ 

Ε 

Μ 

Ν 
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8)  Ποια από τις παρακάτω συναρτήσεις ικανοποιεί την ισότητα 1 1f
x f(x)

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

, για τα x που έχουν 

νόηµα οι παραστάσεις;  

 

Α) 2f(x)
x

=       Β) 1f(x)
x 1

=
+

    Γ) 1f(x) 1
x

= +  ∆) 1f(x)
x

=     Ε) 1f(x) x
x

= +  

 

9)  Ένας πραγµατικός αριθµός x  ικανοποιεί τις ανισότητες 3 2x 64 x< < .  Ποια από τις παρακάτω 

είναι σίγουρα σωστή; 

 

Α) 0 x 64< <   Β) 8 x 4− < <   Γ) x 8>   ∆) 4 x 8− < <   Ε) x 8< −  

 

10)  Στην πραγµατική ευθεία είναι σηµειωµένοι µε    εννέα φυσικοί αριθµοί (βλέπε την εικόνα). 

Γνωρίζουµε για αυτούς ότι 

α) είναι µεγαλύτεροι από 

τον 93 και µικρότεροι από 

τον 112 και β) ακριβώς τρεις είναι πολλαπλάσια του 4.   

Ποιος είναι ο µεγαλύτερος από αυτούς τους 9 αριθµούς;    

 

Α) 100   Β) 102   Γ) 104   ∆) 106   Ε) 108  

 

 
11)  H ηλικία µου είναι διψήφιος αριθµός ο οποίος είναι δύναµη του 5. Η ηλικία του θείου µου είναι 

διψήφιος αριθµός ο οποίος είναι δύναµη του 2. Το άθροισµα των (τεσσάρων) ψηφίων των ηλικιών 

µας είναι περιττός αριθµός. Πόσο είναι το γινόµενο των ψηφίων των ηλικιών µας;   

 

Α) 240   Β) 2010   Γ) 60   ∆) 50   Ε) 300  

 

12)  Από ένα γκρουπ 100 τουριστών, οι 90 επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο, οι 90 το 

Βυζαντινό Μουσείο και οι 90 το Λαογραφικό Μουσείο. Ποιος είναι ο µικρότερος δυνατός αριθµός 

τουριστών που επισκέφθηκαν και τα τρία αυτά αξιοθέατα; 

 

Α) 90   Β) 85   Γ) 80   ∆) 75   Ε) 70  

 

13)  Ποιο είναι το σύνολο λύσεων της ανίσωσης x x 3 3+ − > ; 

 

Α) ( , 0) (3, )−∞ ∪ + ∞   Β) ( 3, 3)−   Γ) ( , 3)−∞ −    

∆) ( 3, )− + ∞   Ε) όλοι οι πραγµατικοί αριθµοί 

Ερωτήσεις  4  πόντων: 
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14)  Τα παιδιά µιας τάξης έχουν στη τσάντα τους, το καθένα, από 1 έως 5 βιβλία. Ο µέσος όρος 

των βιβλίων όλων µαζί των µαθητών της τάξης είναι 4. Ο µέσος όρος των βιβλίων των αγοριών 

είναι 3,6 και των κοριτσιών είναι 4,2. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τα παιδιά της τάξης 

αυτής; 

 

Α) Τα αγόρια είναι διπλάσια από τα κορίτσια   
Β) Τα αγόρια είναι τετραπλάσια από τα κορίτσια   

Γ) Τα κορίτσια είναι διπλάσια από τα αγόρια   
∆) Τα κορίτσια είναι τετραπλάσια από τα αγόρια   

Ε) Τα κορίτσια είναι όσα τα αγόρια 
 

15)  Οι εικόνα δείχνει έναν τετράγωνο κήπο 

πλευράς 16 µέτρων. Τα τριαντάφυλλα έχουν 

φυτευτεί σε µια περιοχή η οποία (βλέπε το σχήµα) 

αποτελείται από ένα ορθογώνιο τρίγωνο και τα τρία 

τετράγωνα στις πλευρές του. Πόσο είναι το 

εµβαδόν της περιοχής του κήπου µε τα 

τριαντάφυλλα; 

  

Α) 114 m2 Β) 130 m2 Γ) 144 m2  
∆) 160 m2 Ε) 186 m2 

 

16)  Κάποια µέρα η µύτη του Πινόκιο είχε µήκος 8 cm. Κάθε φορά που ο Πινόκιο έλεγε την αλήθεια, 

η µύτη µίκραινε κατά 2 cm ενώ κάθε φορά που έλεγε ψέµατα η µύτη διπλασιαζόταν σε µήκος. 

Εκείνη την ηµέρα ο Πινόκια είπε δύο φορές την αλήθεια και δύο φορές ψέµατα (αλλά όχι κατ’ 

ανάγκη µε αυτή την σειρά). Ποιο είναι το µεγαλύτερο δυνατό µήκος που θα µπορούσε να φτάσει η 

µύτη του εκείνη την µέρα;  

 

Α) 22 cm    Β) 24  cm Γ) 26 cm    ∆) 28 cm     Ε) 30 cm 
 

17)  Ένα ισόπλευρο τρίγωνο περιστρέφεται γύρω από ένα τετράγωνο πλευράς 1, όπως στην 

εικόνα. Πόσο είναι το µήκος της 

καµπύλης που θα διαγράψει το σηµείο  

Α  όταν το σηµείο αυτό επιστρέψει για 

πρώτη φορά στην αρχική του θέση; 

  

 

Α) 4π          Β) 19π
6

         Γ) 8π      ∆) 14π
3

     Ε) 21π
2

 

16  m 

16  m

Α
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Ερωτήσεις  4  πόντων: 

18)  Η εικόνα δείχνει ένα ορθογώνιο τρίγωνο 

µε πλευρές 5, 12 και 13 και ένα ηµικύκλιο 

που εφάπτεται στις πλευρές του. Πόση είναι 

η ακτίνα του ηµικυκλίου; 

 

Α) 7
3

  Β) 10
3

  Γ) 12
3

   

∆) 13
3

  Ε) 17
3

 

 

19)  Ένα ρολόι έχει σχήµα ορθογωνίου 

παραλληλογράµµου. Πόση είναι η απόσταση x, 

πάνω στο καντράν, µεταξύ των ψηφίων 1 και 2, 

αν η απόσταση µεταξύ των 8 και 10  είναι 12 

cm;  

  

Α) 3 3  Β) 2 3  Γ) 4 3   

                 ∆) 2 3+         Ε) 12 3 3−  

 

 

20)  Ένα καγκουρό θέλει να φτιάξει µία µακρόστενη κατασκευή από ζάρια (στα ζάρια το άθροισµα 

των αριθµών στις απέναντι έδρες είναι 7). Ένα τµήµα της κατασκευής φαίνεται στο σχήµα. 

Επιτρέπεται να κολλήσει δύο έδρες 

µόνο αν έχουν τον ίδιο αριθµό. Θέλει 

το άθροισµα όλων των αριθµών στην 

εξωτερική µεριά της κατασκευής (πάνω, κάτω, µπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά) να είναι 220. Πόσα 

ζάρια θα χρειαστεί;  

 

Α) 7      Β) 8     Γ) 14         ∆) 15        Ε) κατασκευή µε άθροισµα 220 είναι αδύνατη 

 

 

21)  Στον πίνακα είναι γραµµένοι 20 αριθµοί. Σχηµατίζουµε όλα τα δυνατά γινόµενα οποιωνδήποτε 

δύο από αυτούς (το γινόµενο των α και β το µετράµε µία φορά, όχι ως αβ και βα). Αν ακριβώς 77 

από αυτά τα γινόµενα είναι  αρνητικά, πόσοι από τους αρχικούς αριθµούς είναι ίσοι µε 0; 

 
Α) 1   Β) 2   Γ) 3   ∆) 7   Ε) 11  

12 

13 
5 

10             11    12     1               2   

8              7      6      5               4   

3   9   
x  cm  

12  cm  



Μιχάλης Λάµπρου – Νίκος Κ. Σπανουδάκης 

Θέµατα ∆ιαγωνισµού Καγκουρό 2012 - Επίπεδο  5 46 

22) Έστω Ν ο πιο µικρός φυσικός αριθµός (γραµµένος στο δεκαδικό σύστηµα) ο οποίος έχει την 

ιδιότητα: Η προσθήκη του ψηφίου 1 στην αρχή του τον κάνει 9 φορές µεγαλύτερο.  

Ποιο από τα παρακάτω αληθεύει για τον Ν;   

  
Α) N 27≤   Β) 27 N 81< ≤   Γ) 81 N 243< ≤    

∆) 243 N 729< ≤   Ε) δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός 

 
23)  Οι αριθµοί  α, β, γ, δ  και  ε  είναι οι  2, 3, 4, 5  και  6  αλλά όχι κατ’ ανάγκη µε αυτή τη σειρά. 

Αν  2 2 2 2 2α β γ δ ε+ + = + , µε πόσο ισούται το  α β γ+ + ;  

  

Α) 7   Β) 8   Γ) 9   ∆) 10   Ε) 11  

 
24)  Ένα περίεργο κοµπιουτεράκι µπορεί να κάνει µόνο δύο ειδών πράξεις µε κλάσµατα. α) Να 

αυξήσει τον αριθµητή του κατά 8 µονάδες και β) να αυξήσει τον παρονοµαστή του κατά 7 µονάδες. 

Ξεκινώντας από το κλάσµα  7
8

  και κάνοντας διαδοχικά, µε κάποια σειρά, τις παραπάνω πράξεις Ν 

φορές συνολικά, κατέληξε σε κλάσµα ίσο µε το 7
8

. Ποια είναι η µικρότερη δυνατή τιµή του Ν; 

 

Α) 56   Β) 81   Γ) 109   ∆) 113    

Ε) Ποτέ δε θα βρει ξανά κλάσµα ίσο µε 7
8

 

 
25) Ο Πυθαγόρας έγραψε στον πίνακα διαδοχικούς φυσικούς αριθµούς αρχίζοντας από το 1. Μετά 

πρόσθεσε τους αριθµούς που έγραψε. Όµως έκανε λάθος και κάποιον αριθµό τον πρόσθεσε δύο 

φορές. Αν το άθροισµα που βρήκε ήταν 220, ποιον αριθµό πρόσθεσε δύο φορές;   

  
Α) 10    Β) 20    Γ) 30    

     ∆) 155     Ε) κανένα από τα προηγούµενα 

 
26)  Πόσες αναδιατάξεις (x1, x2, x3, x4) του συνόλου  { }1, 2, 3, 4  υπάρχουν έτσι ώστε η παράσταση  

1 2 2 3 3 4 4 1x x x x x x x x+ + +   να είναι πολλαπλάσιο του 3; (Σηµείωση: Αναδιάταξη σηµαίνει 

διευθέτηση των  { }1, 2, 3, 4   µε οποιαδήποτε σειρά, όπως  (2, 1, 3, 4), (3, 4, 2, 1), (1, 2, 3, 4) και 

λοιπά, οι οποίες θεωρούνται διαφορετικές.) 

 

Α) 8   Β) 12   Γ) 14   ∆) 16   Ε) 24 
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27)  Στον πίνακα είναι ζωγραφισµένα το γράφηµα της παραβολής 2y x=  και 2012 ευθείες 

παράλληλες της  y x= , κάθε µία από τις οποίες τέµνει την παραβολή σε δύο σηµεία. Πόσο είναι το 

άθροισµα των τετµηµένων όλων αυτών των κοινών σηµείων; 

 

Α) 0   Β) 1   Γ) 1006  ∆) 2012  Ε) δεν µπορούµε να ξέρουµε 

 

28)  Γράφουµε διαδοχικά µία ακολουθία αριθµών που ξεκινά ως 1, 1, 0, 1, 1− ,… Οι δύο πρώτοι 

είναι ο  1a 1=  και ο  2a 1= . Ο τρίτος όρος είναι ίσος µε την διαφορά των δύο προηγούµενών του, 

δηλαδή  3 1 2a a a= − . Ο τέταρτος είναι ίσος µε το άθροισµα των δύο προηγούµενών του, 

4 2 3a a a= + . Κατόπιν συνεχίζουµε µε το ίδιο µοτίβο, δηλαδή  5 3 4a a a= − , 6 4 5a a a= + , και 

λοιπά (εναλλάξ διαφορά και άθροισµα). Πόσο είναι το άθροισµα των 100  πρώτων όρων της 

ακολουθίας; 

 

Α) 0   Β) 3   Γ) 21−   ∆) 100  Ε) 1−  

 

29)  Ο ∆ιόφαντος επέλεξε δύο αριθµούς Χ και Υ από το σύνολο  { }1, 2, 3, ..., 17 . Το γινόµενο  ΧΥ 

ισούται µε το άθροισµα των υπόλοιπων 15 αριθµών του συνόλου. Πόση είναι η τιµή του  X Y+ ; 

 

Α) 23   Β) 25   Γ) 27   ∆) 29   Ε) δεν µπορούµε να ξέρουµε 

 

30)  Κάθε γάτα στη Χώρα των Θαυµάτων είναι είτε σοφή είτε τρελή.  Αν µία σοφή γάτα βρεθεί σε 

ένα δωµάτιο µε 3 τρελές, τότε τρελαίνεται και αυτή. Αν µία τρελή γάτα βρεθεί σε ένα δωµάτιο µε 

τρεις σοφές, τότε αυτές καταλαβαίνουν ότι  είναι τρελή. Μια µέρα 3 γάτες µπήκαν σε ένα άδειο 

δωµάτιο. Μετά µπήκε η 4η γάτα και λίγο αργότερα βγήκε η 1η. Μετά µπήκε η 5η γάτα και λίγο 

αργότερα βγήκε η 2η, και ούτω καθεξής µέχρι την 12η. Όταν µπήκε η 12η γάτα συνέβη για πρώτη 

φορά ότι οι τρεις από τις γάτες (όχι κατ΄ ανάγκη οι τρεις ήδη µέσα στο δωµάτιο) κατάλαβαν ότι η 

τέταρτη ήταν τρελή. Πόσες ήταν οι σοφές γάτες όταν τέλειωσε η διαδικασία αν ξέρουµε ότι 

υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρελές; 

 

Α) 5 σοφές   Β) 6 σοφές  Γ) 7 σοφές  
∆) 8 σοφές    Ε) κανένα από τα προηγούµενα 
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Το Άσπρο Σύννεφο, η µικρή ινδιάνα, θέλει να πάει στην πηγή. Προχωράει µε τέτοιο τρόπο ώστε, 

όταν περνάει ανάµεσα σε δυο γειτονικές σκηνές, αυτή που βρίσκεται αριστερά της πρέπει να έχει 

τετράγωνο πάνω της, ενώ η σκηνή στα δεξιά της πρέπει να έχει κύκλο. Ποια διαδροµή θα 

ακολουθήσει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ ∆ηµοτικού 

Προαπαιτούµενα: ∆εξιά - αριστερά. Τετράγωνο. Κύκλος. 
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Το ροµπότ που βρίσκεται πάνω σε κάθε βέλος, από τα παρακάτω, παίρνει τον αριθµό που 

βρίσκεται στα αριστερά του και κάνει ακριβώς ένα από τα παρακάτω: 

• τον πολλαπλασιάζει επί  10, ή 

• τον διαιρεί διά  10, ή 

• τον πολλαπλασιάζει επί  100, ή 

• τον διαιρεί διά  100. 

Σε καθένα από τα παρακάτω σχήµατα, να σηµειώσετε µέσα σε κάθε βέλος ποια πράξη πρέπει να 

γίνει και µέσα στα κενά τετραγωνίδια τους αριθµούς που προκύπτουν, ώστε τελικά όλα να είναι 

σωστά.  

Προσοχή: Οι απαντήσεις δεν είναι µοναδικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ ∆ηµοτικού 

Προαπαιτούµενα: Πολλαπλασιασµός -- διαίρεση µε το  10, 100. 

α) 
 
 
 
β)  
 
 
 
γ)  
 
 
 
δ)  
 
 
 
ε) 
 
 
 

στ) 

8    8 

8   8 

8   80 

80   8 

8  8 
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Να βρείτε τους αριθµούς που ικανοποιούν ταυτόχρονα όλα τα παρακάτω: 

• από πάνω τους βρίσκεται αριθµός µεγαλύτερός τους, 

• από κάτω βρίσκεται αριθµός µικρότερός τους, 

• αριστερά τους βρίσκεται αριθµός που είναι πολλαπλάσιό του. 

• δεξιά τους βρίσκεται αριθµός που είναι το µισό τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆΄ ∆ηµοτικού 

Προαπαιτούµενα: Σύγκριση αριθµών. Πολλαπλάσια. ∆ιαίρεση. 

34 84 42 27 42 17 98 63 

47 97 45 47 52 84 68 53 

12 53 92 46 23 85 38 52 

76 38 19 39 74 38 96 78

13 27 93 84 74 59 57 27 

38 56 78 86 29 63 73 86 

85 72 24 12 68 34 17 37 

53 85 19 83 28 28 62 83 
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Ο συγγραφέας ενός περίεργου 

βιβλίου θέλει να επεξεργαστεί τις 

φωτογραφίες που χρησιµοποιεί. Για 

να συνεννοείται µε τον γραφίστα 

που ετοιµάζει το βιβλίο έχουν 

συµφωνήσει σε κάποιους 

συµβολισµούς.  Κάθε µετασχηµα-

τισµός από τους  α, β, γ, δ  

µετατρέπει ένα σχήµα σε ένα άλλο, 

όπως φαίνεται στα διπλανά 

παραδείγµατα. 

 

 

 

Στην διπλανή εικόνα µε ένα τοπίο, εφαρµόζουν διαδοχικά τις µετατροπές 

 

 

Η εικόνα που θα πάρουν τελικά είναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

Προαπαιτούµενα: Συµµετρία. 

β δ α α γ δ 

α 

β 
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 Παιχνίδια σκέψης όπως το σκάκι, η ντάµα, η τρίλιζα και άλλα παρόµοια υπάρχουν πολλά. Τα 

περισσότερα είναι αρκετά σύνθετα, µε κορυφαίο το σκάκι, που για να κερδίζει κανείς τους 

αντιπάλους του, απαιτείται βαθειά µελέτη και δεξιοτεχνία. Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε 

µία λίγο πιο απλή κατηγορία παιχνιδιών σκέψης. Συγκεκριµένα, θα αναφερθούµε σε µία οικογένεια 

µαθηµατικών παιχνιδιών για δύο άτοµα, στα οποία ο ένας από τους δύο παίκτες έχει πάντα µια 

«νικηφόρα στρατηγική». Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ένα «µυστικό» το οποίο αν το εφαρµόσει ο ένας 

παίκτης (εσείς δηλαδή) θα εξασφαλίσει νίκη, όσο επιδέξια και αν αµυνθεί αντίπαλος. Εννοείται ότι 

αυτό δεν είναι εφικτό για όλα τα παιχνίδια σκέψης. Το σκάκι και η ντάµα, λόγου χάρη, είναι αρκετά 

περίπλοκα παιχνίδια ώστε δεν έχει βρεθεί, και µπορεί ποτέ να µην βρεθεί, µια διαδικασία η οποία 

να εξασφαλίζει νίκη έναντι οποιοιδήποτε παιξίµατος του αντιπάλου.  

 Στα παραδείγµατα που θα συζητήσουµε εδώ υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ανακαλύψει 

µόνος του ο αναγνώστης την νικηφόρα στρατηγική.  

 Για να γίνει πιο σαφές το τι εννοούµε µε «νικηφόρα στρατηγική» ας δούµε ένα παράδειγµα. 
 

1ο παιχνίδι. ∆ύο παίκτες έχουν στη διάθεσή τους όσα πούλια τους είναι 

απαραίτητα. Λόγου χάρη, θα µπορούσε τα πούλια να είναι κέρµατα των 10 λεπτών 

ή οτιδήποτε άλλα όµοια µεταξύ τους αντικείµενα (όπως φασόλια). Τοποθετούν 

εναλλάξ από ένα πούλι πάνω σε ένα φύλλο χαρτιού, όπως π.χ. ένα φύλλο 

τετραδίου. Το κάθε πούλι που βάζουν δεν επιτρέπεται να ακουµπάει σε κανένα από 

τα ήδη τοποθετηµένα. Το παιχνίδι λήγει όταν ο ένας από τους δύο παίκτες δεν έχει χώρο να βάλει 

πούλι στο χαρτί. Σε αυτή την περίπτωση, ο παίκτης που αδυνατεί να κάνει κίνηση, χάνει την 

παρτίδα. 

Εάν εσείς παίζατε πρώτος, τι στρατηγική θα ακολουθούσατε ώστε να εξασφαλίσετε νίκη; ∆ηλαδή, 

τι πλάνο θα εφαρµόζατε ώστε ο άλλος παίκτης, αργά ή γρήγορα, να µην έχει χώρο να παίξει;  

Καλό θα είναι να σκεφτεί µόνος του ο αναγνώστης στην διαδικασία που θα ακολουθήσει, πριν 

διαβάσει την λύση! 

Νικηφόρα στρατηγική.  Ο πρώτος παίκτης, εσείς, τοποθετείτε ένα πούλι ακριβώς 

στο κέντρο συµµετρίας του χαρτιού (στο σχήµα, τα πούλια του πρώτου παίκτη είναι 

χρωµατισµένα κόκκινα). Κατόπιν, κάθε φορά που ο αντίπαλος βάζει ένα πούλι στο 

χαρτί (κίτρινα στο σχήµα), εσείς απαντάτε θέτοντας ένα πούλι στη συµµετρική θέση 

ως προς το παραπάνω κέντρο συµµετρίας. Είναι σαφές τώρα ότι όσο υπάρχει 

χώρος για να βάλει ο αντίπαλος ένα πούλι, άλλο τόσο θα υπάρχει και για σας (κατ’ ανάγκη 

Γυµνάσιο,  Λύκειο 

Νικηφόρες στρατηγικές σε παιχνίδια σκέψης 
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ελεύθερος) χώρος συµµετρικά της κενής θέσης. Με άλλα λόγια, ο παίκτης που δεν θα έχει χώρο να 

τοποθετήσει πούλι, είναι ο αντίπαλος, οπότε εσείς θα κερδίσετε. Ας σηµειωθεί ότι η στρατηγική 

που περιγράφτηκε λειτουργεί για οποιοδήποτε σχήµα που έχει κέντρο συµµετρίας, όχι µόνο φύλλο 

χαρτιού σε σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου. Για παράδειγµα θα µπορούσε  να έχει σχήµα 

κύκλου, κανονικού εξαγώνου και λοιπά. 
 

Τώρα που είδαµε το παραπάνω παιχνίδι ας δούµε ένα δεύτερο. Μια διαφορά από το προηγούµενο 

είναι ότι, στο νέο παιχνίδι, ο άλλος παίκτης είναι αυτός ο οποίος έχει την πρώτη κίνηση. 

Προσκαλείσθε να βρείτε νικηφόρα στρατηγική. Το προηγούµενο παράδειγµα µπορεί να σας 

οδηγήσει στην κεντρική ιδέα, αλλά τώρα η στρατηγική είναι λίγο πιο δύσκολη.  
 

2ο παιχνίδι. Τοποθετούµε έναν αριθµό κερµάτων στο τραπέζι, σε στρογγυλή διάταξη. Στο διπλανό 

σχήµα θέσαµε έντεκα, αλλά θα µπορούσαµε εξ ίσου καλά να τοποθετήσουµε 10, 20 ή οσοδήποτε 

άλλα. Οι παίκτες εναλλάξ αφαιρούν από το σχήµα ένα ή δύο κέρµατα. 

Το αν θα αφαιρέσουν ένα ή δύο, κάθε φορά που έρχεται η σειρά τους 

να παίξουν, είναι απολύτως δική τους επιλογή. Ο µόνος περιορισµός 

είναι ότι όποτε αφαιρέσουν δύο κέρµατα, τότε αυτά πρέπει να είναι σε 

γειτονικές θέσεις, χωρίς να παρεµβάλλονται άλλα κέρµατα ή κενά 

µεταξύ των δύο. Ο παίκτης που θα πάρει το τελευταίο ή τα δύο 

τελευταία δύο κέρµατα, κερδίζει. 

Αν εσείς παίζετε δεύτερος, τι στρατηγική θα ακολουθούσατε ώστε αργά ή γρήγορα να  µην µείνει 

κέρµα για τον αντίπαλο;  
 

Νικηφόρα στρατηγική. Η διαδικασία που ακολουθούµε βασίζεται σε δύο ιδέες.  Πρώτον, µετά την 

αρχική κίνηση του αντιπάλου, ο οποίος βέβαια θα αφαιρέσει 1 ή 2 κέρµατα, παρατηρούµε ότι τα 

υπόλοιπα κέρµατα είναι σε µια συνεχόµενη γραµµή µε ένα κενό µεταξύ των δύο άκρων. Εµείς θα 

αφαιρέσουµε 1 ή 2 κέρµατα από το µέσοn της συνεχόµενης γραµµής µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτά 

που θα µείνουν να είναι χωρισµένα σε δύο ίσες οµάδες. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, υπάρχει  µια 

διαχωριστική ευθεία η οποία καθιστά τις δύο ίσες οµάδες συµµετρικές ως προς άξονα την εν λόγω 

ευθεία. Ερχόµαστε τώρα στο δεύτερο σκέλος της στρατηγικής: Κάθε φορά που ο αντίπαλος 

αφαιρεί 1 ή 2 (συνεχόµενα) κέρµατα από την µία οµάδα, εµείς αφαιρούµε τα ακριβώς αντίστοιχα 

της άλλης οµάδας. Με άλλα λόγια, αφαιρούµε τα κέρµατα που είναι συµµετρικά ως προς τον 

παραπάνω διαχωριστική ευθεία.  

Το ακόλουθο παράδειγµα αποσαφηνίζει την στρατηγική: Αν στο παραπάνω σχήµα ο πρώτος 

παίκτης (ο αντίπαλος) αφαιρέσει ένα κέρµα, ας πούµε το 8, εµείς απαντάµε αφαιρώντας τα 2 και 3 

ώστε να µείνουν δύο ίσες και συµµετρικές οµάδες κερµάτων, οι 9, 10, 11, 1, και 7, 6, 5, 4. Το 

σχήµα αριστερά δείχνει αυτή την περίπτωση. Ανάλογα, αν ο άλλος παίκτης αφαιρέσει δύο 

κέρµατα, ας πούµε τα 8 και 9, εµείς απαντάµε αφαιρώντας το 3. Θα µείνουν οι συµµετρικές µεταξύ 

τους οµάδες 10, 11, 1, 2 και 7, 6, 5, 4, αντίστοιχα, όπως δείχνει το δεξί σχήµα. Από κει και πέρα 
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εργαζόµαστε συµµετρικά. Για παράδειγµα, 

αν στο αριστερό σχήµα ο αντίπαλος 

αφαιρέσει το 9, απαντάµε µε το 7. Αν 

αφαιρέσει τα (συνεχόµενα) 11 και 1, 

απαντάµε µε τα 5 και 4, και ούτω καθεξής. 

Πάντα θα έχουµε κάτι να αφαιρέσουµε (το 

συµµετρικό) µετά από κάθε κίνηση του 

αντιπάλου, οπότε έχουµε νικηφόρα στρατηγική για τον δεύτερο παίκτη. 
 

3ο παιχνίδι. Σε µία µακρόστενη λουρίδα µε 20 τετραγωνάκια, ή γενικότερα οποιοδήποτε άρτιο 

πλήθος από τετραγωνάκια, τοποθετούνται ισάριθµοι φυσικοί αριθµοί. Ένα τέτοιο παράδειγµα 

φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.  

4 7 3 9 2 8 7 5 6 2 9 3 8 4 3 7 9 6 7 5 

  ∆ύο παίκτες εναλλάξ επιλέγουν έναν από τους δύο αριθµούς στην άκρη της λουρίδας, τον 

σηµειώνουν στο χαρτί τους και µετά τον σβήνουν από την λουρίδα. Έτσι, µετά από κάθε τέτοια 

κίνηση, λιγοστεύει κατά ένα το πλήθος των αριθµών στην λουρίδα. Συνεχίζουν µε αυτό τον τρόπο, 

δηλαδή επιλέγοντας έναν από τους δύο αριθµούς στα εκάστοτε δύο άκρα και διαγράφοντάς τον 

από την λουρίδα, µέχρι που να τελειώσουν οι αριθµοί. Μετά ο καθένας προσθέτει τους αριθµούς 

που επέλεξε. Νικητής είναι ο παίκτης που το άθροισµα των αριθµών του είναι µεγαλύτερο.  Αν 

ήσασταν ο πρώτος παίκτης, πώς θα εξασφαλίζατε να κερδίσετε ή, έστω, να µην χάσετε;  
 

Νικηφόρα στρατηγική. Προσθέτουµε όλους τους αριθµούς στις άρτιες θέσεις και, αντίστοιχα, στις 

περιττές. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα είναι  

                               4 + 3 + 2 + 7 + 6 + 9 + 8 + 3 + 9 + 7 = 58 και, 

                               7 + 9 + 8 + 5 + 2 + 3 + 4 + 7 + 6 + 5 = 56, αντίστοιχα.  

Ο στόχος του πρώτου παίκτη είναι να κάνει τις κινήσεις του µε τέτοιο τρόπο (θα δούµε πώς) ώστε 

να αναγκάσει τον αντίπαλό να πάρει, θέλοντας και µη, τους αριθµούς µε το µικρότερο άθροισµα και 

µόνον αυτούς. Συνεπώς στον πρώτο παίκτη θα µείνουν οι αριθµοί µε το µεγαλύτερο άθροισµα, 

οπότε κερδίζει. Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι πώς θα αναγκάσει ο πρώτος παίκτης τον αντίπαλό του 

να «επιλέξει» τους αριθµούς που έχει αποφασίσει να του δώσει; Εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται να 

µπορεί να το κάνει, γιατί ο κάθε παίκτης φαίνεται να έχει ελεύθερη επιλογή από δύο αριθµούς, έναν 

αριστερά και έναν δεξιά. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι φαίνεται ως τίµιο, χωρίς να έχει το πάνω χέρι ο 

ένας παίκτης. Και όµως δεν είναι έτσι τα πράγµατα! Ένας έξυπνος τρόπος να δούµε πώς ο 

πρώτος παίκτης εξαναγκάζει τον αντίπαλο να επιλέξει τους αριθµούς που χάνουν, είναι ο εξής: 

Βάφουµε τα τετραγωνάκια εναλλάξ γαλάζια και κίτρινα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, οι αριθµοί 

στα γαλάζια τετραγωνάκια έχουν άθροισµα µεγαλύτερο από αυτούς στα κίτρινα. Θα δούµε ότι ο 

πρώτος παίκτης µπορεί να εξαναγκάσει τον δεύτερο να επιλέξει µόνο τους αριθµούς στα κίτρινα  
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τετραγωνάκια. Πραγµατικά, πρώτα επιλέγει τον γαλάζιο αριθµό στο ένα άκρο. Τώρα (εδώ είναι το 

κλειδί) και δύο αριθµοί στις άκρες είναι κίτρινοι. ∆εν έχει ιδιαίτερη σηµασία ποιον από τους δύο θα 

επιλέξει ο δεύτερος παίκτης. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι θα επιλέξει κίτρινο αριθµό και, 

συγχρόνως, στο επόµενο βήµα οι δύο ακριανοί είναι ένας γαλάζιος και ένας κίτρινος. Ο πρώτος 

παίκτης θα επιλέξει τον γαλάζιο, είτε βρίσκεται στα αριστερά ή στα δεξιά, οπότε θα αφήσει πάλι 

δύο κίτρινους για τον αντίπαλο! Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι τέλους, οπότε ο µεν ένας θα 

πάρει όλους τους γαλάζιους αριθµούς και θα εξαναγκάσει τον άλλον να «επιλέξει» τους κίτρινους. 

Κερδίζει ο πρώτος παίκτης ή, έστω, δεν χάνει. Στην σπάνια περίπτωση που τα δύο αθροίσµατα 

είναι ίσα, το παιχνίδι θα βγει ισοπαλία, αλλά υπάρχει ο επόµενος γύρος... 
 

Στο επόµενο παιχνίδι, υπάρχει νικηφόρα στρατηγική για τον δεύτερο παίκτη. 
 

4ο παιχνίδι. Σχεδιάζουµε στο χαρτί ένα 4×4 τετράγωνο. ∆ύο 

παίκτες τοποθετούν εναλλάξ στα τετράγωνα τους αριθµούς 1 έως 

16, από µία φορά τον καθένα, µέχρι να γεµίσουν όλα τα 

τετράγωνα. Κατόπιν ο πρώτος παίκτης προσθέτει τους αριθµούς 

σε κάθε στήλη και µετά βρίσκει την διαφορά µεταξύ του 

µεγαλύτερου και του µικρότερου από αυτά τα τέσσερα  

αθροίσµατα. Ο αριθµός που θα προκύψει είναι το σκορ του. Ο 

δεύτερος παίκτης κάνει το ίδιο, αλλά µε τις γραµµές. Ο παίκτης 

που θα έχει το µεγαλύτερο σκορ είναι ο νικητής. Για παράδειγµα 

αν η 4×4 διάταξη γεµίσει όπως το σχήµα, τότε ο πρώτος παίκτης έχει αθροίσµατα στηλών τα 31, 

27, 37, 41 (κόκκινοι αριθµοί στη βάση του τετραγώνου), οπότε το σκορ του είναι 41 – 27 = 14. Ο 

δεύτερος παίκτης έχει αθροίσµατα γραµµών 20, 38, 26, 62, οπότε το σκορ του είναι 62- 20 = 42. 

Αφού το 42 είναι µεγαλύτερο από το 14,  κερδίζει ο δεύτερος παίκτης. 

Αν παίζατε ως δεύτερος παίκτης, τι στρατηγική θα ακολουθούσατε ώστε να εξασφαλίσετε νίκη ή, 

έστω, να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε;  
 

Νικηφόρα στρατηγική. Το µυστικό είναι ο αριθµός 17 και το γεγονός ότι 1 + 16 = 2 + 15 = 3  + 14 

= …….= 8 +9 = 17. Κάθε φορά που ο αντίπαλος τοποθετεί έναν αριθµό στα τετραγωνάκια, η 

απάντηση σας είναι να τοποθετήσετε στην ίδια στήλη εκείνον τον αριθµό που τον συµπληρώνει για 

να έχουν οι δύο τους άθροισµα 17. Για παράδειγµα, αν τοποθέτησε τον 1, τότε η απάντησή σας 

είναι ο 17-1=16 στην ίδια στήλη. Προφανώς αυτό είναι πάντα εφικτό γιατί το 16 είναι σίγουρα 

ελεύθερο, και να γιατί: Αν δεν ήταν ελεύθερο, δηλαδή αν είχε χρησιµοποιηθεί από τον αντίπαλο σε 

προηγούµενο στάδιο, τότε η απάντησή σας σε εκείνο το στάδιο θα ήταν 17-16-1. Αλλά το 1 είναι 

ελεύθερο (αφού το χρησιµοποίησε ο αντίπαλος στο τρέχον στάδιο) οπότε και το 16 είναι ελεύθερο. 

Είναι τώρα προφανές στο τέλος τα αθροίσµατα των στηλών είναι 17+17= 34, οπότε ο αντίπαλος 

έχει σκορ 34-34=0. Το δικό σας σκορ είναι µεγαλύτερο ή ίσο του µηδενός αλλά, µε λίγη φροντίδα,  

µπορείτε να µεριµνήσετε ώστε να είναι γνήσια θετικό. Κερδίσατε ή, έστω, δεν χάσατε!    

6 1 8 5 20

11 3 15 9 38

2 7 4 13 26

12 16 10 14 62

31 27 37 41  
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Θα ασχοληθούµε µε µία οικογένεια γρίφων όπου χρειάζεται να σχεδιάσουµε έναν αριθµό από 

διαδροµές οι οποίες πρέπει να µην διασταυρώνονται ή που πρέπει να αποφεύγουν εµπόδια. 

Τρόπος του λέγειν, είναι σαν να θέλει κάποιος να «αλλάξει δρόµο» για να αποφύγει µία 

ανεπιθύµητη συνάντηση. Για παράδειγµα, ένας στρατηγός µπορεί να θέλει να στείλει έναν 

αγγελιοφόρο µέσω µίας διαδροµής µε κριτήριο την αποφυγή των µονοπατιών όπου περιπολεί ο 

εχθρός.   

Οι γρίφοι που παραθέτουµε γίνονται σταδιακά πιο δύσκολοι. Αρχίζουµε µε έναν που τον επινόησε 

σε ηλικία 9 ετών ο µετέπειτα σπουδαίος κατασκευαστής γρίφων Sam Loyd (1841 - 1911).  

 

Πρόβληµα 1.   Τρία αδέλφια είχαν τα σπίτια τους Α, Β, Γ σε ένα 

κοινό οικόπεδο, µε τρεις πύλες A’, B’, Γ’, ως εισόδους.  Ο πρώτος 

αδελφός ήθελε να κτίσει ένα µονοπάτι που ξεκινούσε από το σπίτι 

του Α στα αριστερά του οικοπέδου και να καταλήγει στην δεξιά 

πύλη Α’. Ο δεύτερος ήθελε ένα µονοπάτι από  το σπίτι του Β στα 

δεξιά, µέχρι την αριστερή πύλη Β’. Ο τρίτος αδελφός που έµενε 

στο µεσαίο σπίτι, ήθελε το µονοπάτι από το σπίτι του Γ να 

καταλήγει στη µεσαία πύλη Γ’ στα νότια του οικοπέδου. Τα 

πράγµατα µπερδεύτηκαν παραπάνω όταν αποφάσισαν ότι 

ήθελαν να µη διασταυρώνονται τα τρία µονοπάτια. Μπορείτε να 

βοηθήσετε τα τρία αδέλφια να σχεδιάσουν τις διαδροµές; Ο χάρτης παρακάτω δείχνει το οικόπεδο 

µε τα σπίτια και τις πύλες. (Η λύση είναι στο τέλος του βιβλίου). 

 

Πρόβληµα 2. Ένας ναύαρχος έχει στην κυριαρχία 

του τις περιοχές Α, Β και Γ. Από τη βάση Α θέλει να 

στείλει από έναν βατραχάνθρωπο µε προορισµό 

καθένα από τα νησιά Χ, Υ και Ζ. Επίσης θέλει να 

στείλει από την βάση Β από έναν βατραχάνθρωπο 

µε προορισµό τα ίδια νησιά Χ, Υ και Ζ. Τέλος, θέλει 

να στείλει από την βάση Γ έναν βατραχάνθρωπο 

για το Χ και έναν για το Υ. Οκτώ συνολικά 

βατραχάνθρωποι! Μπορείτε να βοηθήσετε τον ναύαρχο να σχεδιάσει τις αποστολές του; Προσοχή 

όµως, οι διαδροµές των οκτώ βατραχανθρώπων δεν πρέπει να διασταυρώνονται.  

Γυµνάσιο,  Λύκειο 

∆ιαδροµές αποφυγής 
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Πρόβληµα 3.  Ένας υδραυλικός θέλει να ενώσει µε σωλήνες 

όλα τα ζεύγη  σηµείων του σχεδιαγράµµατος που είναι 

σηµειωµένα µε το ίδιο γράµµα, γιατί το ένα από τα γράµµατα 

είναι η παροχή του νερού και το άλλο η βρύση. Για 

παράδειγµα θέλει να ενώσει τα δύο Α, τα δύο Β και λοιπά 

µέχρι τα δύο Ε. Οι σωλήνες του δεν πρέπει να 

διασταυρώνονται. Έχει όµως και µία ακόµα δυσκολία να 

αντιµετωπίσει: Στο σχεδιάγραµµα υπάρχουν δύο τοίχοι που πρέπει να τους παρακάµψει, 

πηγαίνοντας από γύρω τους. Πώς θα στρώσει τους σωλήνες του νερού;  

 

Πρόβληµα 4. Ένας ηλεκτρολόγος θέλει να συνδέσει µε 

καλώδιο όλα τα ζεύγη σηµείων του ηλεκτρικού πίνακα που 

έχουν το ίδιο γράµµα. Τα καλώδια πηγαίνουν από 

τετραγωνάκι σε διπλανό τετραγωνάκι (οριζόντια ή κάθετα) 

και δεν πρέπει να διασταυρώνονται. Ο ηλεκτρολόγος έχει 

µία ακόµα δυσκολία να αντιµετωπίσει:  Πρέπει να περάσει 

καλώδιο από όλα τα τετραγωνάκια του πίνακα, δηλαδή να 

µην µείνει κανένα τετραγωνάκι άδειο. Πώς θα το κάνει;  

 

Πρόβληµα 5. Η εικόνα δείχνει έναν χάρτη που κρατάει στα χέρια του ένας στρατηγός ο οποίος 

θέλει να στείλει οκτώ ανιχνευτές για να ελέγξουν την περιοχή. Ο κάθε ανιχνευτής πρέπει θα κάνει 

διαδροµή που ενώνει δύο όµοια γράµµατα, όπως το Α µε το Α και λοιπά.  Οι διαδροµές πρέπει να 

είναι καταµήκος των οριζόντιων και κάθετων δρόµων και δεν πρέπει να διασταυρώνονται. Μία 

ακόµα δυσκολία που έχει να αντιµετωπίσει ο στρατηγός είναι ότι οι ανιχνευτές του πρέπει να 

επισκεφτούν κάθε κόµβο εκτός από αυτόν που είναι σηµειωµένος µε Χ, ο οποίος είναι απαγο-

ρευµένη ζώνη. Πώς θα τα καταφέρει;  
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Η ταχυδακτυλουργία ήταν και είναι πάντα ελκυστική. Έφτασε σε υψηλά επίπεδα τον 20ο αιώνα, µε 

υπέροχα τεχνάσµατα επί σκηνής, αλλά ήταν µία τέχνη που την καλλιεργούσαν οι άνθρωποι από 

την εποχή της αρχαιότητας. Στην αρχαία Ελλάδα ονοµαζόταν ψηφοπαιξία, που σηµαίνει παιχνίδι 

µε ψηφίδες (πετραδάκια). Το όνοµά της ετυµολογείται από την πιο συνηθισµένη µορφή του 

παιχνιδιού, που ήταν η εξαφάνιση ψηφίδων και επανεµφάνιση τους αλλού, ως δια µαγείας. 

Υπάρχει περιγραφή του παιχνιδιού, αλλά χωρίς αποκάλυψη των κρυφών κινήσεων, στους 

∆ειπνοσοφιστές του Αθήναιου, ο οποίος αναφέρει και ονόµατα γνωστών ψηφοπαικτών της 

εποχής. Επίσης, στην αρχαιότητα υπήρχαν µηχανικές κατασκευές που λειτουργούσαν ως 

αυτόµατα, των οποίων ο σκοπός ήταν να προκαλέσουν θαυµασµό λόγω των µαγικών τους 

κινήσεων που, εκ πρώτης όψεως, παράβαιναν τους νόµους της φύσης. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς 

περιγράφει µε λεπτοµέρεια µερικές εκπληκτικές τέτοιες συσκευές στα Αυτοµατοποιητικά του και 

στα Πνευµατικά του.  Όλες λειτουργούν µε έναν ευφυή µηχανισµό και, εννοείται, καµία δεν 

αντίκειται στους νόµους της Φύσης. Ίσα-ίσα τους χρησιµοποιούν αριστουργηµατικά στην 

τεχνασµατική λειτουργία τους.    

Μία από τις οικογένεις µαγικών τρικ είναι τα λεγόµενα «τηλεπαθητικά», όπου ο µάγος µαντεύει 

σωστά, δήθεν τηλεπαθητικά, κάτι που έχει βάλει στον νου του ο ακροατής. Αρκετά από αυτά 

βασίζονται σε µαθηµατικές αρχές. Θα παρουσιάσουµε εδώ δύο τέτοια τεχνάσµατα. Το πρώτο είναι 

πολύ απλό ώστε να µπορέσουν να το ερµηνεύσουν και τα παιδιά των µικρών τάξεων. Το δεύτερο 

θέλει λίγο παραπάνω σκέψη για να το ερµηνεύσει  κανείς, αλλά και αυτό είναι προσιτό.  

∆ύο είναι οι κύριοι λόγοι που παραθέτουµε εδώ τα τρικ. Ο πρώτος είναι για να προκαλέσουµε το 

ενδιαφέρον του µαθητή για τα Μαθηµατικά. Ο δεύτερος και κυριότερος είναι για να διασκεδάσει 

κάνοντας δηµιουργική σκέψη όταν θα προσπαθήσει να βρει την αιτίες πίσω από την λειτουργία 

τους.  Τονίζουµε ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πάντα σκεπτόµενο ον. Να έχει δηλαδή 

διαρκώς στον νου του ως κανόνα την αναζήτηση των αιτιών και την ερµηνεία των καταστάσεων.  
 

Μαγικό άθροισµα 1. 

Προετοιµασία. Έχουµε 5 κάρτες αριθµηµένες  µε τους αριθµούς 1 έως 5. Οι αριθµοί είναι 

γραµµένοι µε µεγάλα ΜΑΥΡΑ ψηφία. Από την πίσω πλευρά είναι γραµµένοι µε ΚΟΚΚΙΝΑ ψηφία οι 

αριθµοί 6 έως 10.  
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2 
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Συγκεκριµένα, ο 6 είναι από την πίσω πλευρά της κάρτας µε το 1, το 7 είναι πίσω από το 2 και 

ούτω καθεξής. 

 Η παράσταση. ∆ίνουµε τις κάρτες σε έναν φίλο και αµέσως ΓΥΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ ώστε 

να µη βλέπουµε τι κάνει. Η πρώτη οδηγία που δίνουµε στον φίλο µας είναι να ρίξει µία-µία τις 

κάρτες στο πάτωµα. Εννοείται, γενικά, µερικές θα πέσουν από την µαύρη πλευρά και οι υπόλοιπες 

από την κόκκινη αλλά οι αριθµοί πάνω τους θα είναι ανακατωµένοι. Ζητάµε τώρα από τον φίλο µας 

πει πόσες ΚΟΚΚΙΝΕΣ κάρτες βλέπει. Κατόπιν του ζητάµε να προσθέσει τους αριθµούς που βλέπει 

στις πέντε κάρτες. Εµείς, πριν καλά-καλά ξεκινήσει να προσθέτει τους αριθµούς, µπορούµε 

αµέσως να του πούµε πόσο είναι το άθροισµα που θα βρει. Πραγµατικά, θα βρούµε την σωστή 

απάντηση, παρόλο που δεν είδαµε τους αριθµούς που έπεσαν. Μπορούµε να επαναλάβουµε την 

διαδικασία για να πειστεί ο φίλος µας ότι κάθε φορά που κάνουµε το κόλπο η απάντηση, γενικά, 

είναι διαφορετική.  

Το µυστικό. Αν ο φίλος µας πει ότι δεν βλέπει καµία κόκκινη κάρτα, τότε το άθροισµα που θα 

πούµε είναι 15. Αυτή θα είναι βέβαια η σωστή απάντηση γιατί οι µαύρες κάρτες έχουν άθροισµα 1 

+ 2 + 3 + 4 + 5 =15. Αν υπάρχουν κόκκινες κάρτες, τότε θα προσθέσουµε στο 15  ένα ακόµη 5 για 

κάθε κόκκινη κάρτα που βλέπει. Για παράδειγµα, αν υπάρχουν 2 κόκκινες, τότε προσθέτουµε 

1052 =× , που σηµαίνει ότι η απάντησή µας θα είναι 251015 =+ . Ας σηµειωθεί ότι δεν έχει 

σηµασία ποιες είναι οι δύο κόκκινες κάρτες, γιατί το άθροισµα θα είναι 25 έτσι και αλλιώς. Αν όλες, 

δηλαδή και οι πέντε, κάρτες είναι κόκκινες, τότε θα απαντήσουµε 402515 =+ . Με λίγη εξάσκηση 

µπορούµε πολύ εύκολα να κάνουµε τις απαιτούµενες πράξεις στο µυαλό µας.  

Ερµηνεία. Σε κάθε κάρτα η πίσω κόκκινη πλευρά είναι κατά 5 µονάδες µεγαλύτερη από την 

µπροστινή (διότι 6-1=5, 7-2=5, 8-3 = 5 και λοιπά). Οπότε για κάθε κόκκινο αριθµό προσθέτουµε 5 

µονάδες ακόµη στη θέση του µαύρου που θα βλέπαµε.  

 

Μαγικό άθροισµα 2. 

Η παράσταση. Ζητάµε από κάποιον να γράψει σε ένα χαρτί τέσσερις τριψήφιους αριθµούς, τον 

ένα κάτω από τον άλλο. Καλό είναι να βλέπουν όλοι οι άλλοι τι έγραψε. (Εσείς µε 

τη σειρά σας µπορείτε να τους αντιγράψετε στο δικό σας χαρτί για να κάνετε 

αργότερα κάποιες µυστικές πράξεις που απαιτούνται για να «µαντέψετε» την 

απάντηση). Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι ο φίλος σας έγραψε σε κοινή 

θέα τους αριθµούς στο διπλανό πινακάκι. Μετά γυρνάτε την πλάτη ώστε να µη 

βλέπετε τις κινήσεις, αλλά δίνετε οδηγίες.  

Η ιδέα είναι από εδώ και πέρα να φαίνεται η διαδικασία  όσο γίνεται πιο τυχαία που, φαινοµενικά 

τουλάχιστον, να είναι αδύνατον να µαντέψετε τον αριθµό που θα προκύψει στο τέλος. Βέβαια, 

τίποτα δεν είναι τυχαίο!  

Ζητάτε τώρα από τον φίλο σας να επιλέξει ένα (οποιοδήποτε) ψηφίο από τον πρώτο αριθµό, ένα 

από τον δεύτερο, ένα από τον τρίτο και ένα από τον τέταρτο. Μετά του ζητάτε να τους τοποθετήσει 

µε τη σειρά που τους επέλεξε ώστε να γράψει έναν τετραψήφιο. Τονίστε εδώ ότι η επιλογή των 
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τεσσάρων ψηφίων είναι κατά τα άλλα στη ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ∆ΙΚΗ ΤΟΥ 

ΒΟΥΛΗΣΗ. Για παράδειγµα, λέµε τώρα, θα µπορούσε να επιλέξει τους 2, 1, 7 και 3 

για να φτιάξει τον 2173.  Τους αριθµούς που επέλεγε τους διαγράφει από τον αρχικό 

πίνακα (οι κόκκινοι στην εικόνα).  

Ζητάτε από τον φίλο σας να επαναλάβει άλλες δύο φορές την διαδικασία. ∆ηλαδή, 

από τους υπόλοιπους αριθµούς να επιλέξει ένα ψηφίο από τον πρώτο αριθµό, ένα 

από τον δεύτερο, ένα από τον τρίτο και ένα από τον τέταρτο και να τους τοποθετήσει 

µε τη σειρά που τους επέλεξε για να κατασκευάσει έναν τετραψήφιο. (Την τελευταία φορά, βέβαια, 

περίσσεψε από ένας αριθµός σε κάθε γραµµή, οπότε η επιλογή είναι αυτόµατη).  

Έχουµε τώρα τρεις νέους τετραψήφιους αριθµούς. Στο παραπάνω παράδειγµα ο πρώτος είναι ο 

2173, αλλά υπάρχουν και άλλοι δύο. Εσείς δεν έχετε ιδέα ποιοι είναι οι τρεις αριθµοί αφού δεν 

είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα βήµατα. Το τονίζετε αυτό!  

Ζητάτε από τον φίλο σας να προσθέσει τους άγνωστους σε σας τετραψήφιους. Πριν καλά-καλά 

ξεκινήσει να προσθέτει, µπορείτε, ψελλίζοντας µία αµπρακατάµπρα εδώ, να του πείτε αµέσως 

πόσο είναι το άθροισµα που θα βρει. Πραγµατικά, όταν θα κάνει τις πράξεις, θα διαπιστώσει ότι 

βρήκατε την σωστή απάντηση. Μπορείτε να επαναλάβετε µε άλλα νούµερα την διαδικασία για να 

πειστεί ο φίλος µας για το αυτονόητο, ότι δηλαδή το άθροισµα στο τέλος εξαρτάται από τους 

αρχικούς αριθµούς.  

Το µυστικό. Παράλληλα µε τις οδηγίες προς τον ακροατή σας, χρειάζεται να κάνετε και εσείς µία 

προεργασία. Καλό είναι να γίνει κρυφά, όταν οι άλλοι είναι απασχοληµένοι µε τα βήµατα που έχουν 

να διεκπεραιώσουν. Θυµόσαστε, τους τέσσερις αρχικούς τριψήφιους τους 

σηµειώσατε και εσείς στο χαρτί σας, πριν γυρίσετε την πλάτη και δώσετε 

οδηγίες. Τους αριθµούς αυτούς τους προσθέτετε µε τον εξής περίεργο 

τρόπο: Τους γράφετε κάθετα αρχίζοντας από τον πρώτο και µε τη σειρά οι 

υπόλοιποι. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα είναι  

Το άθροισµα που θα βρείτε, περιέργως, είναι το ίδιο µε αυτό που θα βρει ο 

φίλος σας, παρά το ανακάτεµα των ψηφίων. Αυτός θα είναι ο αριθµός που 

θα µαντέψετε µε αµπρακατάµπρα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο 13189, αλλά αλλάζει από 

παράδειγµα σε παράδειγµα. Αυτή είναι η µαγεία του.  

Ερµηνεία. Το πρώτο ψηφίο καθενός από τους αριθµούς που θα κατασκευάσει ο φίλος σας 

προέρχεται από τον πρώτο τριψήφιο. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα οι τετραψήφιοι θα είναι, µε 

κάποια σειρά, της µορφής 3ΧΧΧ, 2ΧΧΧ και 7ΧΧΧ , όπου τα Χ είναι ψηφία από τους άλλους 

αρχικούς αριθµούς. Συµβαίνει ακριβώς το ίδιο µε τα δεύτερα, τρίτα και τέταρτα ψηφία. Για 

παράδειγµα, στο παραπάνω, οι τετραψήφιοι θα είναι της µορφής ΥΥΥ4, ΥΥΥ2, ΥΥΥ3, µε κάποια 

σειρά. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι στην τελική πρόσθεση αθροίζονται ακριβώς τα ίδια ψηφία, 

µόνο η θέση τους στην στήλη αλλάζει. Πάντως το άθροισµα µένει αναγκαστικά το ίδιο, αφού η 

σειρά των προσθετέων δεν έχει σηµασία.  

327  
182 
701 
423 
          
2173

   3 1 7 4 
   2 8 0 2  + 
   7 2 1 3 
------------ 
1 3 1 8 9 
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Αριθµοί µε διαφορετικά ψηφία των οποίων το τετράγωνο αποτελείται από ψηφία 
που δεν περιέχονται στον ίδιο τον αριθµό.  
Καθένα από τα δέκα ψηφία εµφανίζεται είτε στον αριθµό είτε στο τετράγωνο του. 

Ο  639172 είναι ο µεγαλύτερος αριθµός µε αυτή την ιδιότητα.

Αριθµοί µε διαφορετικά ψηφία των οποίων ο κύβος αποτελείται από 
ψηφία που δεν περιέχονται στον ίδιο τον αριθµό: 

Ο µικρότερος πρώτος που προκύπτει µε επικόλληση διαδοχικά των ψηφίων 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, ... , 9, 0, 1, ...  είναι ο 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έχει  171 ψηφία. Βρέθηκε από τον Daniel Dockery, ο οποίος διαπίστωσε ότι 
υπάρχουν µόνο πέντε πρώτοι αυτού του τύπου µε λιγότερα από χίλια ψηφία. 
Ένας άλλος είναι ο 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτός ο αριθµός τελειώνει σε  567,  όσο το πλήθος των ψηφίων του. 

171 ψηφία

17 δεκάδες ψηφίων

12345678901234567890......12345678901

567 ψηφία

56 δεκάδες ψηφίων

12345678901234567890......12345678901234567
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Επίπεδο Β' ∆ηµοτικού 

Αιτιολογηµένες λύσεις στα θέµατα του διαγωνισµού 
"Καγκουρό 2012" 

                                         

1) Γ) 5 

Τα ζώα στην εικόνα είναι πέντε. Η γάτα, ο σκύλος, το άλογο, το µεγάλο καγκουρό και το µικρό 

καγκουρό στον µάρσιπο του µεγάλου.  

 

2) Β)  
Το κοµµάτι που µπαίνει στο άδειο µέρος της 

εικόνας είναι το (Β). Για να τοποθετηθεί σωστά 

πρέπει να το στρίψουµε αριστερόστροφα, ώστε 

να µπει η ορθή γωνία στη θέση της.  

 
3) ∆) 14 

Η γάτα και ο σκύλος έχουν 8 πόδια και τα τρία πτηνά έχουν άλλα 6. Το σύνολο είναι 8 6 14+ =  

πόδια.  

 
4) ∆) 4 

Η λέξη ΚΑΓΚΟΥΡΟ περιέχει δύο Κ. Αν την γράψουµε δύο φορές, το γράµµα Κ θα γραφεί τέσσερις 

φορές, όπως βλέπουµε και στο ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ. 

 

5) Β)  
Η εικόνα έχει το µοτίβο "αρκουδάκι – πιθηκάκι – σκιουράκι – αλογάκι" να επαναλαµβάνεται ξανά 

και ξανά. Αν συνεχίσουµε άλλες δύο θέσεις, µέχρι την δέκατη, από εκεί που σταµατήσαµε, θα 

διαπιστώσουµε ότι πρέπει να ζωγραφίσουµε το πιθηκάκι.  
 

6) Α) Κυριακή 

Η λέξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ έχει 10 γράµµατα. Οπότε τα το όγδοο θα γραφεί Παρασκευή (όπως το 

πρώτο), το ένατο θα γραφεί Σάββατο και το δέκατο, Κυριακή. 
 

7) ∆) 11 

Όταν τέλειωσε το σχολείο, το ρολόι έδειχνε 2 το µεσηµέρι. Τρεις ώρες νωρίτερα έδειχνε 11 το 

πρωί.  
 

8) Α) Το Α 

∆εν χρειάζεται να µετρήσουµε πόσες φορές υπάρχει το κάθε γράµµα. Αρκεί να παρατηρήσουµε ότι 

το µοτίβο Α Β Γ ∆ επαναλαµβάνεται συνεχώς. Οπότε µπορούµε να αγνοήσουµε τις τετράδες που 
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τα περιέχουν. Κοιτάµε µόνο στο τέλος, µετά την τελευταία τετράδα. Θα διαπιστώσουµε ότι υπάρχει 

το Α. Συµπεραίνουµε ότι το Α είναι µία φορά παραπάνω από τα άλλα γράµµατα.  
 

9) Ε) Ε 

Οι Α, Β, Γ και ∆ αποτελούνται από 13 ίσα µεταξύ τους τµήµατα ενώ η Ε από 15. Συνεπώς η Ε είναι 

η µεγαλύτερη.  
 

10) Β) 
∆εξιά της πεταλούδας και αριστερά του λιονταριού, υπάρχουν δύο ζωγραφιές, ένα πουλί 

(πελεκάνος) και ένα λουλούδι. Το πρόβληµα µας ρωτάει τι ζώο είναι δεξιά της πεταλούδας και 

αριστερά του λιονταριού, οπότε η απάντησή µας είναι το πουλί.  
 

11) Γ)  
Το φεγγάρι είναι δεξιά του δέντρου, οπότε οι εικόνες (Α) και (∆) δεν είναι οι σωστές. Επίσης το 

φεγγάρι είναι λίγο πιο ψηλά από το δέντρο, οπότε ούτε η εικόνα (Β) είναι σωστή. Από τις εικόνες 

(Γ) και (Ε), η σωστή είναι αυτή στην οποία το άνοιγµα του φεγγαριού είναι µακρυά από το δέντρο, 

δηλαδή η (Γ).  
 

12) Α) 3 

Οι 9 µαθητές και η ∆ασκάλα είναι 10 άτοµα. Τα υπόλοιπα 13 10 3− = , είναι οι µαθήτριες. 
 

13) ∆) 12 

Σε ένα χρόνο θα έχει αυξηθεί η ηλικία της καθεµίας κατά 1 οπότε συνολικά, και των δύο αδελφών 

µαζί, κατά 2. Αυτό σηµαίνει ότι το άθροισµα των ηλικιών από 10 θα γίνει 12. 
 

14) Β) 7 

Τα βιβλία στο τραπέζι είναι 12 9 21+ = . Αφού η καθεµία από τις τρεις θα πάρει τον ίδιο αριθµό από 

βιβλία, σηµαίνει ότι θα πάρει 21 δια 3, δηλαδή 7 βιβλία. 
 

15) ∆) 7 

Μετά το κάθε κόψιµο ενός κεφαλιού, τα κεφάλια της Λερναίας ΄Υδρας αυξάνουν κατά 2 (ένα που 

χάνεται αλλά φυτρώνουν 3 καινούργια). Με δύο κοψίµατα θα αυξηθούν κατά 2 2 4+ = , οπότε τα 

κεφάλια από 3 θα γίνουν 3 4 7+ = .  
 

16) Γ) 20   

Στην πρώτη σκεπασµένη στήλη, κάτω από το χαλί, υπάρχουν 2 

γαλάζια πλακάκια (τα δύο που είναι αµέσως δεξιά των πράσινων 

στην προηγούµενη στήλη). Στην επόµενη στήλη κάτω από το χαλί 

είναι 3 γαλάζια, και λοιπά. Μπορούµε να µετρήσουµε ότι τα 

σκεπασµένα γαλάζια πλακάκια είναι συνολικά 20. Άλλος τρόπος να 
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σκεφτούµε είναι να πούµε ότι σε κάθε γραµµή υπάρχουν 8 σκεπασµένα πλακάκια, όποτε τα µισά, 

δηλαδή τα 4, είναι γαλάζια. Επειδή έχουµε συνολικά 5 σκεπασµένες γραµµές, τα γαλάζια από κάτω 

είναι 4 5 20.× =  
 

17) Α) 2 κιλά 

Αφού όλα µαζί τα ζωάκια ζυγίζουν 24 κιλά, και ξέρουµε ότι όλα µαζί τα σκυλάκια ζυγίζουν όσο όλα 

µαζί τα γατάκια, σηµαίνει ότι τα γατάκια ζυγίζουν το µισό του 24, δηλαδή 12 κιλά. Αφού τα γατάκια 

είναι 6, σηµαίνει ότι το καθένα ζυγίζει 12 διά 6, ίσον 2 κιλά. 
 

18) Γ) 24  

Στην αρχή όλες µαζί οι καραµέλες των τριών παιδιών ήσαν 3 10 30× = . Αφού τα τρία παιδιά 

έφαγαν από µία καραµέλα ο καθένας, θα πει ότι συνολικά έφαγαν 3 καραµέλες. Επίσης έδωσαν 

συνολικά 3 καραµέλες στη ∆ασκάλα, δηλαδή αυτές που φάγανε και που δώσανε ήταν 3 3 6+ =  

καραµέλες. Οπότε έµειναν 30 6 24 − = καραµέλες. 
 

19) ∆) 13 

Τα µικρότερα από τα κουτιά είναι 

συνολικά 3 3 9× = . Τα αµέσως 

µεγαλύτερα είναι 3 και το µεγαλύτερο 

είναι 1. Σύνολο 9 3 1 13+ + = .  
 

20) ∆) 4 

Από την  4 =  +  βγάζουµε το συµπέρασµα ότι   = 2. Αν χρησιµοποιήσουµε αυτή την 

πληροφορία στην  3 =  +  =  + 2, συµπεραίνουµε ότι    = 1. Επίσης, από την  5 = 

 +  =2 +  , συµπεραίνουµε ότι   = 3. Οπότε έχουµε    =  +  = 1 + 3 = 4. 
 

21) Γ) 2 

Αφού έχουµε 4 γραµµές και στο 

τέλος κάθε γραµµή πρέπει να 

περιέχει από 2 κέρµατα, σηµαίνει ότι 

πρέπει στο τέλος να µείνουν  

2 4 8× =  κέρµατα. Αυτή την στιγµή 

στο τετράγωνο υπάρχουν 10 

κέρµατα, οπότε οπωσδήποτε 

πρέπει να φύγουν 10 8 2− =  κέρµατα. Αν θέλουµε να εξετάσουµε κατά πόσο υπάρχει τρόπος να 

αφαιρέσουµε δύο κέρµατα και στο τέλος να µείνουν από δύο σε κάθε γραµµή και σε κάθε στήλη, οι 

εικόνες δείχνουν δύο τέτοιους τρόπους.  
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1) Α) 7 

Τα γράµµατα της λέξης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, χωρίς να µετράµε αυτά που επαναλαµβάνονται, είναι τα 

Μ, Α, Θ, Η, Τ, Ι, Κ. Οπότε χρειαζόµαστε 7 χρώµατα για τα 7 αυτά ανόµοια γράµµατα.    
 

2) Ε) είναι όλες ίσες 
Μετρώντας θα δούµε ότι όλες οι γραµµές αποτελούνται από 13 µικρότερα τµήµατα, που είναι όλα 

ίσα µεταξύ τους. 
 

3) ∆)  
Στα σχήµατα (Α), (Β), (Γ) και (Ε) κάθε άσπρη περιοχή είναι ολόιδια µε µία 

πράσινη στο ίδιο σχήµα. Για παράδειγµα, στο (Α) έχουµε α) ένα πράσινο 

τρίγωνο που είναι ίδιο µε ένα άσπρο τρίγωνο και β) ένα πράσινο τρίγωνο µε 

έναν άσπρο κύκλο µέσα του που είναι ολόιδιο µε το ίδιο σχήµα, αλλά µε τα 

χρώµατα  ανάποδα. Το µόνο σχήµα που διαφέρει είναι το (∆). Σε αυτό έχουµε 

από δύο ολόιδια τρίγωνα αλλά κάθε πράσινος κύκλος είναι πιο µικρός  από το λευκό τετράγωνο 

που το περιέχει. Έτσι, η πράσινη περιοχή είναι πιο µικρή από την άσπρη. 

 

4) Α)  
Μετά από µισή ώρα, δηλαδή µετά από 30 λεπτά, η ώρα θα είναι 8 και 10. Το ρολόι που δείχνει 8 

και 10 είναι το (Α).  

 

5) Β) 10 

Συνεχίζοντας να απλώνουµε τις πετσέτες µε τρόπο ώστε κάθε µία να χρησιµοποιεί κοινό µανταλάκι 

µε την επόµενή της (όπως δείχνει το αρχικό σχήµα) θα χρειαστούµε 10 µανταλάκια. Ένα είναι το 

αριστερό σε κάθε µία από τις 9 πετσέτες και ένα ακόµη δεξιά της τελευταίας.   

 

6) Γ)  
Το τετραγωνάκι Α2 είναι στη στήλη Α και γραµµή 2 και όµοια τα υπόλοιπα. Αν χρωµατίσουµε τα 

τετράγωνα που µας λέει η ερώτηση, θα προκύψει το σχήµα Γ. 

 

7) Α) 3 

Τα 9 παιδιά που πιάστηκαν και το ένα που τα φυλούσε µας κάνουν 10. Μένουν  13 10 3− =  ακόµη 

παιδιά.  

 

8) Ε) Ο Απόλλωνας, µε 4 πόντους παραπάνω 

Παρατηρώντας το σχήµα βλέπουµε ότι ο Απόλλωνας κέρδισε 25 35 7 67+ + =  πόντους και η 

Επίπεδο 1 –  (Γ' και ∆' ∆ηµοτικού)  
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 Άρτεµις 15 45 3 63+ + =  πόντους. Άρα κέρδισε ο Απόλλωνας µε 67 63 4− =  πόντους 

παραπάνω. 

 

9) Γ) 7 

Συνεχίζοντας το σχήµα, βάζοντας πίσω τα πλακάκια που έπεσαν, βλέπουµε ότι τα κόκκινα που 

πρέπει να προσθέσουµε είναι 7.  

 

10) ∆) στις 26 Φεβρουαρίου 

Τα γατάκια γεννήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου. Μπορούµε να κάνουµε τον επαλήθευση ως εξής: 

Στις 29 Φεβρουαρίου τα γατάκια θα είναι 3 ηµερών. Συν άλλες 17 µέχρι τις 17 Μαρτίου, σύνολο 

3 17 20+ = .  

 

11) Ε) όλα 

Μπορεί να κατασκευάσει και τα 

τέσσερα σχήµατα, όπως δείχνει η 

εικόνα. 

 

12) Β) 6 

Τα τρία λουλούδια είναι δύο παραπάνω από το ένα, οπότε τα δύο λουλούδια έχουν 12 φύλλα. 

Αυτό σηµαίνει ότι το ένα λουλούδι έχει 6 φύλλα.  

 

13) Ε) 10 

Η λέξη κλειδί είναι ότι το πρόβληµα µας ζητάει πόσα το λιγότερο από τα κουλουράκια έχουν και 

σταφίδες και καρύδια. Αν παραµερίσουµε τα 15 κουλουράκια µε τις σταφίδες, µένουν άλλα 20-15 = 

5. Αν σε όλα αυτά η γιαγιά βάλει καρύδια, µένουν άλλα 10 κουλουράκια. Αυτά τα 10 ήδη έχουν 

σταφίδες. Οπότε οπωσδήποτε υπάρχουν 10 κουλουράκια, το λιγότερο, που έχουν και σταφίδες και 

καρύδια.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καγκουρό: Μαθηµατικά για όλους – τόµος  6 

∆ιαγωνισµός Καγκουρό 2012 – Απαντήσεις των θεµάτων 67

14) Γ) 3   

Όταν κάνει τις πράξεις ο Ευκλείδης, 

καταλήγει στους κίτρινους αριθµούς 

στο σχήµα αριστερά. Μετά µπορεί να 

συµπληρώσει αµέσως τους τρεις 

αριθµούς στα κόκκινα τετραγωνάκια 

γιατί, σε κάθε περίπτωση, έχει µόνο 

µία επιλογή (στη κάθε περίπτωση 

είναι ο αριθµός που λείπει από την 

τετράδα 1, 2, 3 και 4, οριζόντια ή κάθετα). Μετά από αυτά, έχει µία επιλογή και για τα τρία τελευταία 

τετραγωνάκια (γαλάζια και πράσινο στο σχήµα), που σηµαίνει ότι στο κάτω δεξιά τετραγωνάκι 

µπαίνει υποχρεωτικά ο αριθµός 3. 

 

15) Γ) 57   

Οι 6 µαθητές έχουν 6 5 30× =  βιβλία στη τσάντα τους. Οι υπόλοιποι είναι 15 6 9− =  µαθητές. 

Αυτοί έχουν 9 3 27× =  βιβλία, οπότε το σύνολο των βιβλίων είναι 30 27 57+ = . 

 

16) Β) 5   

Πρώτα µετράµε πόσα πόδια έχουν οι 3 γάτες, οι 4 κότες και οι δύο πάπιες. Είναι φανερό ότι έχουν 

12 8 4 24+ + =  πόδια. Τα υπόλοιπα 44 24 20− =  πόδια ανήκουν στα σκυλάκια. ∆ιαιρώντας το 20 

µε το 4, θα βρούµε ότι υπάρχουν 5 σκυλάκια στον κήπο.  

 

17) Α) 30 

Θα δούµε ότι από την συνθήκη του προβλήµατος, ότι δηλαδή τα κορίτσια είναι διπλάσια σε αριθµό 

από να αγόρια, µόνο το 30 ταιριάζει ως πιθανή απάντηση. Όλες οι άλλες περιπτώσεις 

αποκλείονται. Πραγµατικά, αφού για κάθε αγόρι στο λεωφορείο υπάρχουν δύο κορίτσια, µπορούµε 

να οµαδοποιήσουµε τους µαθητές σε τριάδες. Συµπεραίνουµε ότι όλοι µαζί οι µαθητές είναι 

πολλαπλάσιο του 3. Από τους αριθµούς 30, 20, 23, 25, και 29 που µας δίνει το πρόβληµα, µόνο ο 

30 είναι πολλαπλάσιο του 3 (ελέγχουµε). Οπότε οι 20, 23, 25 και 29 αποκλείονται. Από τους 

αριθµούς που δόθηκαν, µόνο ο 30 ταιριάζει ως αριθµός των µαθητών στο λεωφορείο. 

Συγκεκριµένα µπήκαν 10 αγόρια και 20 κορίτσια (δηλαδή διπλάσια από τα αγόρια), που συνολικά 

είναι 10+20 = 30 µαθητές. 

 

18) ∆)  
Το σχήµα δείχνει πώς τοποθετούνται τα δύο κοµµάτια 

(κόκκινο και πράσινο) µαζί µε το γαλάζιο (∆) για να φτιάξουν 

το κουτί. 
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19) Γ) 4   

Από την συνθήκη ότι κάθε αριθµός πρέπει να είναι ίσος µε έναν από τους δύο γειτονικούς του 

συµπεραίνουµε ότι δεξιά του 2 πρέπει να υπάρχει ένα 2 και αριστερά του 1 πρέπει να υπάρχει 1. 

Αν συµπληρώσουµε τα τετραγωνάκια αυτά, παρατηρούµε τώρα ότι το άθροισµα των αριθµών που 

φαίνονται είναι 19 (ελέγχουµε). Οπότε οι δύο αριθµοί που λείπουν έχουν άθροισµα 27-19=8. 

Παίρνοντας υπόψη και την συνθήκη για ίσους αριθµούς που βρίσκονται σε µία από τις διπλανές 

θέσεις, βλέπουµε ότι οι αριθµοί που λείπουν είναι 4 (και οι δύο).  

 

 

 

 

20) ∆) 1173   

Για να έχουµε όσο το δυνατό µεγαλύτερο άθροισµα, πρέπει τα ψηφία των εκατοντάδων στους δύο 

αριθµούς να είναι όσο γίνεται µεγαλύτερα. Αυτό σηµαίνει ότι, από τους αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, και 6 

που µας δίνονται, είναι οι 5 και 6. ∆ηλαδή οι αριθµοί που ψάχνουµε έχουν τη µορφή 6** και 5**. 

Τώρα έχουµε να επιλέξουµε ψηφία δεκάδων από τους 1, 2, 3, 4. Με την ίδια σκέψη, τα ψηφία 

πρέπει να είναι τα 3 και 4, οπότε οι αριθµοί µας είναι είτε οι 64* και 53* (θα µπορούσε να ήταν οι 

63* και 54* αλλά αυτό δεν έχει και ιδιαίτερη σηµασία γιατί το άθροισµά τους δεν αλλάζει). Οι 

αριθµοί 1 και 2 που περίσσεψαν, είναι οι µονάδες και οι αριθµοί µας είναι οι 642 και 531 (ή 

παραλλαγές όπως 641 και 532, αλλά χωρίς διαφορά για το τελικό άθροισµα). Το  άθροισµα, 

λοιπόν, που ψάχνουµε είναι 642+531= 1173. 

 

21) Β) 4   

Η καµήλα πρέπει να έχει και το καγκουρό και το αρκουδάκι δίπλα της. Οπότε η φωτογραφία 

πρέπει να περιέχει την διάταξη  

                                 καγκουρό-καµήλα-αρκουδάκι    ή  την    αρκουδάκι-καµήλα-καγκουρό 

Για κάθε µία από αυτές τις επιλογές, ο πιγκουΐνος πρέπει να σταθεί είτε αριστερά όλων  είτε δεξιά 

όλων. Σύνολο έχουµε 4 εκδοχές. Τις α) πιγκουΐνος – καγκουρό – καµήλα – αρκουδάκι, β) 

καγκουρό – καµήλα - αρκουδάκι  - πιγκουΐνος,  γ) πιγκουΐνος - αρκουδάκι – καµήλα - καγκουρό   

και δ) αρκουδάκι – καµήλα – καγκουρό – πιγκουΐνος. 

 

22) Ε)    
Αφού  η ώρα είναι 12 και 55 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ο δείκτης των δευτερολέπτων πρέπει να 

είναι αυτός που δείχνει προς το 6, δηλαδή ο µικρότερος στο περίεργο ρολόι. Ο δείκτης των λεπτών 

πρέπει να δείχνει στο 11, δηλαδή είναι ο µεγαλύτερος από τους εικονιζόµενους. Ο τρίτος δείκτης 

είναι ο µεσαίος σε µέγεθος, ο οποίος δείχνει κοντά στο 1 γιατί το 12 η ώρα και 55 λεπτά και 30  

δευτερόλεπτα είναι σχεδόν 1 η ώρα. Από τα ρολόγια που εικονίζονται, αυτό που δείχνει 8 και 11 

λεπτά είναι το (Ε) καθώς ο δείκτης των ωρών (ο µεσαίος σε µέγεθος) δείχνει λίγο µετά το 8, ο 

1 

4 5 3 3 2 2 2 1 4 1 
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δείκτης των λεπτών (ο µεγάλος) δείχνει λίγο µετά το 2 και ο δευτερολεπτοδείκτης (ο µικρός) δείχνει 

ακριβώς προς το 12.  

 

23) ∆) 7   

Μπορούµε να ελέγξουµε τις πέντε πιθανές απαντήσεις που αναγράφονται στην εκφώνηση για να 

δούµε ποια δίνει αποτέλεσµα 100 µετά τις πράξεις. Θα διαπιστώσουµε ότι είναι το 7. Όµως θα 

προτείνουµε µία λύση που δεν χρησιµοποιεί τις συγκεκριµένες απαντήσεις αλλά προχωρά σαν να 

µην µας είχε δοθεί καµία πληροφορία πέρα από την εκφώνηση του προβλήµατος: Αφού η τελική 

απάντηση ήταν 100 µετά τον διπλασιασµό του αριθµού σηµαίνει ότι ο αριθµός στο προηγούµενο 

βήµα ήταν 100 : 2 50= . Ο 50 αυτός προκύπτει από πρόσθεση του 1 σε κάποιον αριθµό. Οπότε, 

στο προηγούµενο βήµα, ο αριθµός ήταν υποχρεωτικά ο 50 1 49− = . Τέλος, ο 49 προκύπτει από 

πολλαπλασιασµό του αριθµού που σκέφτηκε ο κύριος Λογάριθµος επί τον εαυτό του. Ο µόνος 

αριθµός που έχει αυτή την ιδιότητα, είναι ο 7, που είναι ο ζητούµενος.       

 

24) ∆) 12 

Πηδώντας µόνο προς τα πάνω, το καγκουρό δεν µπορεί να φτάσει το 22ο  σκαλοπάτι γιατί τα προς 

τα πάνω πηδήµατα το ανεβάζουν στο 3ο, στο 6ο, στο 9ο και λοιπά σκαλοπάτια, δηλαδή µόνο 

πολλαπλάσια του 3,  ενώ το 22 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3. Άρα το καγκουρό θα πρέπει και να 

κατέβει τουλάχιστον µία φορά και το ερώτηµα είναι πόσες φορές. Αν κατέβαινε µία φορά, δηλαδή 4 

σκαλοπάτια προς τα κάτω, σηµαίνει ότι προς τα πάνω πρέπει να ανέβει 22 4 26+ =  σκαλοπάτια. 

Αλλά τέτοια περίπτωση δεν είναι δυνατή, αφού το 26 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3. Άρα πρέπει να 

κατέβει τουλάχιστον άλλη µία φορά, που σηµαίνει πρέπει να ανέβει 26 4 30+ =  σκαλοπάτια. 

Παρατηρούµε ότι το 30 είναι πολλαπλάσιο του 3 και, πραγµατικά, υπάρχει τρόπος να φτάσει στο 

22ο  σκαλοπάτι: Να ανέβει 10 φορές από 3 σκαλοπάτια (σύνολο 30) και να κατέβει δύο φορές από 

τέσσερα ( 30 4 4 22− − = ). Συνολικά θα κάνει 10 2 12+ =  πηδήµατα. Με λιγότερα δεν γίνεται.  

 

 

              

                            

1) Γ) 13 

Τα γράµµατα της φράσης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, χωρίς να µετράµε αυτά που 

επαναλαµβάνονται, είναι τα Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Σ ∆ Γ Ω Ν. Οπότε χρειαζόµαστε 13 χρώµατα για τα 

13 αυτά ανόµοια γράµµατα 

 
2) Γ) 1,5 µέτρα 

Αφού όλος ο πίνακας είναι 6 µ. και το µεσαίο κοµµάτι 3 µ., σηµαίνει ότι τα δύο µικρά κοµµάτια µαζί 

έχουν µήκος 6 3 3− =  µ. Άρα το καθένα από τα δύο ίσα κοµµάτια θα έχει µήκος 1,5 µέτρα. 

 

Επίπεδο 2 –  (Ε' και ΣΤ' ∆ηµοτικού)  
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3) Α) 8 
Η εικόνα δείχνει το τετράγωνο της κυρίας Καγκουρίδου, το οποίο 

αποτελείται από 8 σπίρτα. 

 
 
 
 
 
 
4) Γ) 54 

Από τις 15 σειρές οι 13 (δηλαδή όλες εκτός της 6ης και της 13ης) έχουν από 4 καθίσµατα η 

καθεµία, οπότε συνολικά 13 4 52× = . Σε αυτές προσθέτουµε τα 2 καθίσµατα της 6ης σειράς, που 

σηµαίνει το σύνολο των καθισµάτων είναι  52 + 2 = 54. 

 
5) Α) 6 η  ώρα το πρωί   

Αφού όταν είναι 3 το µεσηµέρι στην Αθήνα, τα ρολόγια στη Νέα Υόρκη δείχνουν 8 το πρωί, 

σηµαίνει ότι στη Νέα Υόρκη τα ρολόγια είναι 7 ώρες πιο πίσω. Συγκεκριµένα είναι 4 ώρες από τις 8 

µέχρι τις 12 και άλλες 3 από τις 12 έως τις 3, σύνολο 4 + 3 = 7. Ένας άλλος τρόπος να σκεφτούµε 

είναι να πούµε ότι η 3 η ώρα το µεσηµέρι γράφεται και ως 15. Επειδή 15 8 7− = , σηµαίνει ότι η 

υπάρχουν 7 ώρες διαφορά µεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης. Τώρα, όταν είναι 11 το βράδυ στην 

Νέα Υόρκη τότε στην Αθήνα, που είναι 7 ώρες πιο µπροστά, θα είναι 6 το πρωί της επόµενης 

µέρας (έχουµε 1 ώρα από τις 11 το βράδυ µέχρι τα µεσάνυκτα και άλλες 6 ώρες µετά).  

 

6) ∆) 12 

Ένας τρόπος να εργαστούµε είναι να κάνουµε τα κλάσµατα οµώνυµα και µετά να τα προσθέσουµε. 

Ο τρόπος αυτός, αν και σωστός, είναι χρονοβόρος και υπάρχει µία ουσιαστικά καλύτερη µέθοδος: 

Πρώτα κάνουµε απλοποίηση των κλασµάτων και µετά τα προσθέτουµε.  Με την απλοποίηση θα 

παρατηρήσουµε ότι όλα τα κλάσµατα είναι ίσα µε 2 καθώς 1 3 4 2
2 2
+

= = , 2 4 6 2
3 3
+

= = , 

3 5 8 2
4 4
+

= = , 4 6 10 2
5 5
+

= = , 5 7 12 2
6 6
+

= =  και 6 8 14 2
7 7
+

= = . Το άθροισµά τους είναι 

2 2 2 2 2 2 12+ + + + + = .  

 
7) Α) 0 

∆εν υπάρχει λόγος να πολλαπλασιάσουµε µέχρι το τέλος όλους τους αριθµούς που µας δίνονται. 

Βέβαια αυτό δεν θα ήταν λάθος, αλλά είναι περιττός κόπος γιατί µπορούµε να βρούµε το τελευταίο 

ψηφίο χωρίς να κουραστούµε. Πραγµατικά, παρατηρούµε ότι το γινόµενο 82 85×  έχει τελευταίο 

ψηφίο το 0 (αυτό το βλέπουµε αµέσως και χωρίς να κάνουµε τον πλήρη πολλαπλασιασµό 
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82 85 6970× =  σκεπτόµενοι ότι 2 5 10× = ). Λόγω του 0 αυτού, το γινόµενο όλων των αριθµών 

είναι πάλι 0 αφού µηδέν επί οτιδήποτε δίνει 0.   

 
8) Α)  
Μπορούµε µε δύο κέρµατα να δοκιµάσουµε πρακτικά για να 

διαπιστώσουµε ότι η παρακάτω εικόνα είναι η σωστή. Αυτό 

είναι άλλωστε αναµενόµενο, γιατί τα κόκκινα τµήµατα των δύο 

κύκλων στα κέρµατα, θα είναι ίσα. Οπότε το κυλιόµενο κέρµα 

θα έρθει σε θέση ανάλογη αυτής του σταθερού, αλλά ανάποδα.  

 
9) Β) Το λάδι είναι περισσότερο από το ξύδι και το νερό µαζί 

Το λάδι είναι 6 κουταλιές ενώ το ξύδι και το νερό µαζί είναι 5 κουταλιές, που σηµαίνει ότι η 

απάντηση (Β) είναι σωστή. Επίσης µπορούµε εύκολα να ελέγξουµε ότι καµία από τις άλλες 

απαντήσεις δεν είναι σωστή.  

 
10) Β) 20 κιλά 

Στο δεύτερο σχήµα, µε τα δύο µπαλόνια, το παραπάνω βάρος είναι 180 80 100− =  κιλά. Αυτά τα 

100 κιλά ουσιαστικά τα σηκώνει το δεύτερο µπαλόνι αφού το καλάθι και τα 80 κιλά τα  σηκώνει το 

πρώτο. Έτσι, αφού στο πρώτο σχήµα το µπαλόνι σηκώνει βάρος 80 κιλών χωρίς το καλάθι, 

σηµαίνει ότι το καλάθι είναι 100 80 20− =  κιλά.   

 
11) ∆) µπορούµε µε τα  2, 3, 6 
Η εικόνα δείχνει πώς συµπληρώνουµε τα κοµµάτια του παζλ.   

 
 

 
12) Β) πράσινο 

Ο κύβος που δε φαίνεται ακουµπά µε το µπλε από πάνω. Επίσης 

ακουµπά µε τον κίτρινο και µε τον κόκκινο στο κάτω επίπεδο. 

Συνεπώς έχει πράσινο χρώµα.     

 
 

 
 
13) ∆) 3 

Στην εικόνα βλέπουµε τους 7 ορατούς (κόκκινους) και τους 3 αόρατους 

(πράσινους) δρόµους.   

2 3

6
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14) ∆) 10 

Συµπληρώνουµε τους αριθµούς µε τη σειρά α-β-γ-δ-ε στο διπλανό 

σχήµα. Συγκεκριµένα α=2 για να αθροίζει σωστά το τετραγωνάκι µε 

το 3 από τα δύο αµέσως από κάτω του ( 3 2 1= +  ή αλλιώς 

2 3 1= − )). Μετά βλέπουµε β 3 5 8= + = , γ 23 8 15= − = , 

δ 15 3 12= − =  και τέλος ε 12 2 10= − = .  

 
15) ∆) 72 τ.µ. 

Παρατηρούµε ότι η περίµετρος αποτελείται από 14 πλευρές του τετραγώνου (τις µετράµε στο 

σχήµα). Αφού η περίµετρος είναι 42 µ., σηµαίνει ότι η κάθε πλευρά είναι 42 :14 3=  µ. Άρα το κάθε 

τετράγωνο έχει εµβαδόν 3 3 9× = τ.µ. Ο κήπος αποτελείται από 8 τέτοια τετράγωνα, οπότε το 

εµβαδόν του είναι 8 9 72× = τ.µ. 

 
16) ∆) 20 µέτρα      

Παρατηρούµε ότι τα καµπυλόγραµµα τµήµατα 

των δύο σχηµάτων είναι ολόιδια (δύο µικρά και 

δύο µεγάλα, σηµειωµένα µε πράσινο στο 

σχήµα). Οπότε δεν θα χρειαστεί να τα 

υπολογίσουµε. Επίσης ένα από τα ίσια τµήµατα 

(το καφετί στο σχήµα) είναι ίδιο στα δύο 

σχήµατα. Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο 

σχηµάτων είναι ότι το αριστερό έχει παραπάνω µία από τις µεγάλες γραµµές και δύο από τις 

µικρές (κόκκινες στο αριστερό σχήµα). Η µεγάλη κόκκινη γραµµή είναι ίση µε τη µία πλευρά του 

ορθογωνίου και κάθε µικρή ίση µε την άλλη. Οπότε το αριστερό σχήµα είναι κατά 10 5 5 20+ + =  

µέτρα µεγαλύτερο από το δεξιό.   

    

17) Γ) τον 4  

Ο αριθµός στην κορυφή του σχήµατος είναι κοινός σε κάθε τριάδα αριθµών σε γραµµή, οπότε δεν 

επηρεάζει την ισότητα των αθροισµάτων. Το άθροισµα των σηµειωµένων αριθµών είναι 1+7=8, 
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 οπότε οι αριθµοί στους δύο κύκλοι (εκτός της κορυφής) σε κάθε τριάδα πρέπει να έχουν άθροισµα 

8. Από τους αριθµούς 2, 3, 4, 5, και 6 που δίνονται, οι µόνες περιπτώσεις µε άθροισµα 8 είναι οι 2 

+ 6 = 3 + 5 = 8. ∆ηλαδή µένει αχρησιµοποίητος ο 4. Άρα ο 4 µπαίνει στην κορυφή και οι υπόλοιποι 

στους τέσσερις κενούς κύκλους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι συµπλήρωσης του σχήµατος αφού, για 

παράδειγµα, µπορούµε να ανταλλάξουµε τις θέσεις των 2 και 6. Στα σχήµατα δίνουµε δύο τρόπους 

αλλά σηµειώνουµε ότι το βέβαιο είναι ότι στη κορυφή µπαίνει ο 4 και κανένας άλλος. 

 
18) Γ) 2 

Την πρώτη φορά που θα ανέβει η µπάλα, θα φτάσει σε ύψος 2 18 12
3
× = µέτρων. Την δεύτερη θα 

φτάσει σε ύψος 2 12 8
3
× = µέτρων. Την τρίτη θα είναι λιγότερα από 6 µέτρα γιατί 2 168

3 3
× = και ο 

αριθµός αυτός είναι µικρότερος του 6.  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το διαπιστώσουµε αυτό. 

Ένας τρόπος είναι να κάνουµε την διαίρεση. Θα βρούµε 5,333... , πάντως λιγότερο από 6.  Αλλιώς, 

απλοποιούµε το κλάσµα, το οποίο γράφεται 16 15
3 3

= + , δηλαδή ένας αριθµός ανάµεσα στο 5 και 

το 6. 

  

19) Α) 3 

1ος τρόπος: Η στροφή ενός γραναζιού κατά ένα δοντάκι, σηµαίνει στροφή του γραναζιού που 

εµπλέκεται µε αυτό κατά ένα δοντάκι. Αφού το πρώτο γρανάζι θα κινηθεί κατά µία στροφή, δηλαδή 

κατά 30 δοντάκια, κάθε γρανάζι θα κινηθεί επίσης κατά 30 δοντάκια. Ειδικά το τελευταίο, που έχει 

10 δοντάκια, θα γυρίσει 3 ολόκληρους κύκλους όταν θα κάνει στροφή 30 δοντιών. Ας σηµειωθεί ότι 

ο συλλογισµός αυτός δείχνει ότι το τελευταίο γρανάζι θα κάνει 3 στροφές ανεξάρτητα από το πόσα 

γρανάζια υπάρχουν στο ενδιάµεσο και ανεξάρτητα από το πόσα δοντάκια έχουν αυτά τα ενδιάµεσα 

γρανάζια. 

2ος τρόπος: Αφού το πρώτο γρανάζι έχει 30 δοντάκια και το δεύτερο 15, σηµαίνει ότι όταν το 

πρώτο κάνει έναν γύρο, το δεύτερο θα κάνει 30
15

 γύρους (αυτό βέβαια ισούται µε 2, αλλά δεν θα 

χρειαστεί να κάνουµε από τώρα την απλοποίηση). Το τρίτο γρανάζι, µε τα 60 δοντάκια, θα κάνει 

15
60

 γύρους για κάθε έναν του δεύτερου, οπότε θα κάνει 30 15
15 60

×  γύρους για κάθε γύρο του 

πρώτου. Με όµοιο συλλογισµό καταλήγουµε ότι το τέταρτο θα κάνει 30 15 60 30 3
15 60 10 10

× × = =  

γύρους για κάθε γύρο του πρώτου. Ας σηµειωθεί ότι ο παρονοµαστής κάθε κλάσµατος 

απλοποιείται µε τον αριθµητή του επόµενου. Συνεπώς δεν έχει σηµασία πόσα είναι τα δοντάκια 

των ενδιάµεσων γραναζιών ούτε πόσα είναι τα ενδιάµεσα γρανάζια. Αυτό που έχει σηµασία είναι η 

σύγκριση του πρώτου και του τελευταίου γραναζιού. 
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20) Γ)  
Επειδή η ψαλιδιά στο σηµείο β (βλέπε το 

αριστερό σχήµα) είναι κάθετη στην αγ, η 

εγκοπή βδ στο άνοιγµα του χαρτιού θα γίνει 

η ευθεία δβδ. Αυτό σηµαίνει ότι το κοµµένο 

τµήµα θα έχει, µετά τα δύο ξεδιπλώµατα, 

τέσσερεις πλευρές, όχι οκτώ όπως έχουν 

κάποιες από τις υπόλοιπες εικόνες, Οπότε οι 

περιπτώσεις (Β), (∆) και (Ε) αποκλείονται. 

Επίσης, µε το άνοιγµα του χαρτιού, το σηµείο α στη κορυφή θα πάει σε δύο µέρη, το ένα ακριβώς 

από πάνω και το άλλο ακριβώς από κάτω από το β, σχηµατίζοντας της ευθεία αβα. 

Συµπεραίνουµε ότι το ζητούµενο σχήµα είναι το (Γ), όπως δείχνει το δεξί σχήµα.  
                                            

21) Β) 13 

Η Θάλεια έφαγε 1 3 4+ =  φρούτα και ο Ερµής 3 2 5+ = , οπότε µαζί έφαγαν 4 5 9+ =  φρούτα 

συνολικά. Αφού στην αρχή τα φρούτα ήσαν 25, τώρα έµειναν 25 9 16− = . Ξέρουµε όµως ότι έµεινε 

ίσος αριθµός µήλων και πορτοκαλιών, οπότε από τα 16 που έµειναν, τα 8 είναι µήλα και τα άλλα 8, 

πορτοκάλια. Τώρα, αφού η Θάλεια και ο Ερµής µαζί  έφαγαν 3 2 5+ =  πορτοκάλια, ο αρχικός 

αριθµός των πορτοκαλιών ήταν 8 5 13+ = .  
 

22) ∆) ∆ 
Στην εικόνα βλέπουµε την διαδροµή του δεύτερου καγκουρό. 

Σε κάθε πήδηµα η πέτρα είναι στη µέση της γραµµής που 

ενώνει την αρχή µε το τέλος του πηδήµατος. Τα τετραγωνάκια 

µας βοηθούν να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια την θέση του 

καγκουρό µετά από κάθε άλµα. Το τελικό σηµείο είναι το ∆.   
 

23) ∆) 30 

Αφού τα παιδιά ηλικίας 4 χρονών ήσαν περισσότερα από τα (τρία) παιδιά των 2 χρονών, θα πει ότι 

υπήρχαν τουλάχιστον 4 παιδιά 4 χρονών. Έτσι το σύνολο των παιδιών ηλικίας 2 ή 4 είναι 

τουλάχιστον 7. Αφού τα παιδιά είναι συνολικά 9, σηµαίνει ότι (ακριβώς) ένα παιδί είναι 3 χρονών 

και (ακριβώς) ένα παιδί είναι 5 χρονών: δεν µπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά 

ηλικίας 3 ή 5 γιατί τότε το σύνολο των παιδιών (µαζί µε τα 7 αρχικά) θα ήσαν περισσότερα από 9. 

Έτσι έχουµε   

- 3 παιδιά ηλικίας 2 (µε άθροισµα ηλικιών 3 2 6× = ) 

- 1  παιδί ηλικίας 3,  

- 4 παιδιά ηλικίας 4  (µε άθροισµα ηλικιών 4 4 16× = ) 

- 1 παιδί ηλικίας 5, 

Συµπεραίνουµε ότι το άθροισµα των ηλικιών των 9 παιδιών είναι 6 + 3 + 16 + 5 =30.   

α 

γ 

β 

δ 

α 

γ 

α 

β 

δ 

δ 

ΑΡΧΗ 

1

2

3

Α

Β Γ

∆ Ε
ΤΕΛΟΣ 
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24) Β) 30 

Θέλουµε να βρούµε το µήκος της κόκκινης γραµµής στο αριστερό σχήµα. Παρατηρούµε ότι είναι 

ίση µε την κόκκινη γραµµή στο δεξιό σχήµα γιατί οι δύο αυτές γραµµές αποτελούνται από ακριβώς 

ίδια τµήµατα. Η εικόνα στη µέση δείχνει τα ζεύγη των ίσων µεταξύ τους τµηµάτων. Επίσης 

παρατηρούµε ότι η κόκκινη γραµµή δεξιά ισούται µε το άθροισµα των περιµέτρων των δύο 

ορθογωνίων, του πάνω αριστερά και του κάτω δεξιά. Εποµένως η ζητούµενη περίµετρος είναι 11 + 

19 = 30 µέτρα.   

 
 
 
 
 
 
 
25) Α) 777 

Στην πρόσθεση που µας δίνεται, σε κάθε στήλη προστίθεται ένα  , ένα 

 και ένα 3 και το αποτέλεσµα είναι 7. Μάλιστα η πρόσθεση είναι χωρίς 

κρατούµενο, όπως µπορούµε να κρίνουµε κοιτώντας την αριστερή στήλη 

(των εκατοντάδων). Στην πρόσθεση που ψάχνουµε το αποτέλεσµα, 

προσθέτουµε και πάλι ένα  , ένα  και ένα 3, µε µόνη διαφορά ότι  

αλλάζει η σειρά των προσθετέων. Όµως η αλλαγή της σειράς των 

προσθετέων σε ένα άθροισµα δεν αλλάζει το αποτέλεσµα. Άρα το αποτέλεσµα σε κάθε περίπτωση 

είναι 7, χωρίς κρατούµενο και το συνολικό άθροισµα είναι 777.  

 

26) Β)  
Το αρχικό σχήµα αποτελείται από 14 σπίρτα. Αν αφαιρέσουµε 4, µένουν 10. Από τα σχήµατα που 

εικονίζονται στο πρόβληµα, µόνο ένα, το (Β) αποτελείται από 10 σπίρτα. Εποµένως τα άλλα 

σχήµατα αποκλείεται να είναι αυτό που έφτιαξε ο 

Λεονάρδος. Μπορούµε τώρα να ελέγξουµε ότι το 

σχήµα (Β) είναι κατασκευάσιµο από το αρχικό, 

µε αφαίρεση τεσσάρων σπίρτων.  

 
27) Γ) 54 

1ος τρόπος: Εξετάζουµε τα διάφορα επίπεδα στο εσωτερικό του µεγάλου κύβου όπου είναι 

κολληµένες οι έδρες των µικρών κύβων. Η εικόνα αριστερά δείχνει ένα τέτοιο επίπεδο, το οποίο 

περιέχει την κόκκινη γραµµή. Η γραµµή αυτή περιβάλλει 9 µικρές έδρες όπου µπαίνει από µία 

σταγόνα κόλλα. Συνολικά έχουµε 6 τέτοια επίπεδα, που στην εικόνα δεξιά είναι δύο στις κόκκινες 

11 

19 

Β 

∆ Α 

Β 

∆ 

Γ 

Α 

Β 

∆ 

Γ 
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γραµµές, δύο στις µπλε και δύο στις πράσινες. Όποτε οι σταγόνες που χρειαζόµαστε είναι 

9 6 54× = .  

2ος τρόπος: Κάθε κύβος έχει  6  έδρες. Αφού οι 

κύβοι είναι  3 3 3 27× × = , όλες οι έδρες τους είναι  

27 6 162× = . Από αυτές δεν κολλήθηκαν οι 

εξωτερικές έδρες, δηλαδή οι  6 9 54× = . 

Εποµένως κολλήθηκαν   162 54 108− =   έδρες. 

Αφού ο ∆αίδαλος έβαλε µια σταγόνα κάθε δύο 

έδρες, τελικά έβαλε  108 : 2 54=  σταγόνες. 

 
28) Γ) 5 

Το άθροισµα των µονάδων είναι  Γ Γ Γ 3 Γ+ + = × , δηλαδή είναι το τριπλάσιο 

ψηφίου, και λήγει σε  2. Εποµένως αρχικά είναι ένας από τους  2, 12, 22  και µε 

έλεγχο βρίσκουµε ότι είναι ο  12  (12 3 4= × ). ∆ηλαδή  Γ 4= . Το άθροισµα των 

ψηφίων των δεκάδων είναι  B B+   συν  1  το κρατούµενο. Αφού λήγει σε  1, το 

άθροισµα  B B 2 B+ = ×   λήγει σε  0. Το µόνο µη µηδενικό ψηφίο του οποίου το 

διπλάσιο λήγει σε  0  είναι το  5 (γιατί  2 5 10× = ). Εποµένως  B 5= . Στον 

πίνακα δεξιά φαίνεται συµπληρωµένη η πρόσθεση. 

 
29) ∆) 2 τ.µ. 

1ος τρόπος: Ένας εύκολος τρόπος να βρούµε το ζητούµενο εµβαδόν είναι να χωρίσουµε το αρχικό 

χαρτί σε τετραγωνάκια. Μετά θα µελετήσουµε πάνω στο τετραγωνισµένο χαρτί το σχήµα που 

προκύπτει από τις δύο διπλώσεις. Η εικόνα αριστερά δείχνει το αρχικό 4 4× τετράγωνο χωρισµένο 

σε 16 µικρότερα, το καθένα µε πλευρά 1 µέτρου. Η δεύτερη και τρίτη εικόνα δείχνουν τις διπλώσεις 

του χαρτιού. Το ζητούµενο κίτρινο εµβαδόν είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε διαστάσεις 

1 2 2× =  τ.µ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ος τρόπος: Το πρώτο δίπλωµα γίνεται κατά την  ΕΖ οπότε Α  θα πέσει στο Λ  και το  Η  είναι το 

µέσο της  ΑΛ. Αφού το Η είναι το µέσον της ΑΛ, το Ε θα είναι το µέσον του ΑΒ, οπότε ΕΒ = 2 
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Α 

Β 

∆ 

Γ 
Κ Η Λ 

Ε 

Ζ 

Θ 

Ι 

µέτρα. Επίσης το ΑΗ είναι το 1
4

 της 

διαγωνίου, άρα το ΓΗ είναι τα 3
4
της 

διαγωνίου. Με την δεύτερη δίπλωση το 

Γ πέφτει στο Η όταν διπλωθεί στο µέσο 

Κ της ΗΓ. Το ΓΚ είναι το 1
2

 του ΓΗ άρα 

το 1 3 3
2 4 8
× =  της διαγωνίου, οπότε τα 

3
4

 της ΓΛ. Έτσι το ΓΘ είναι τα 3
4
της ΓΒ, 

δηλαδή 3 µέτρα, που σηµαίνει ότι το ΒΘ 

είναι 1 µέτρο. Τώρα βλέπουµε ότι το 

κίτρινο παραλληλόγραµµο έχει εµβαδόν 

EB ×  BΘ = 2 ×  1 = 2 τ.µ.  
 
30) Ε)  
Το Α) αποκλείεται να είναι το αποτέλεσµα της ζωγραφιάς του καλλιτέχνη γιατί η πρώτη γραµµή έχει 

3 κόκκινα τετραγωνάκια. Ειδικά θα είναι κόκκινο το πάνω αριστερά τετραγωνάκι. Αλλά αυτό δεν 

ταιριάζει µε την πληροφορία ότι στην πρώτη στήλη κανένα τετραγωνάκι δεν είναι κόκκινο (στο 

περιθώριο κάτω είναι γραµµένος ο αριθµός 0). Για παρόµοια αιτία δεν µπορεί η ζωγραφιά να είναι 

η ∆) λόγω του 3 στην µεσαία γραµµή και του 0 στη µεσαία στήλη. Οι Β) και Γ) αποκλείονται αλλά η 

αιτία είναι κάπως διαφορετική από την προηγούµενη. Ας δούµε την πρώτα την περίπτωση του Β). 

Στο περιθώριο δεξιά βλέπουµε τους αριθµούς 3, 2 και 1. Αυτό σηµαίνει ότι το πλήθος των 

ζωγραφισµένων κόκκινων τετραγώνων είναι 3 + 2 + 1 = 6. Όµως αν δούµε τους αριθµούς στο 

κάτω περιθώριο, είναι οι 1, 2 και 2. Σύµφωνα µε αυτούς, το πλήθος των κόκκινων τετραγώνων θα 

έπρεπε να είναι 1 + 2 + 2 = 5, που είναι βέβαια διαφορετικό από το 6 που βρήκαµε πριν. Άρα δεν 

υπάρχει πίνακας που να ταιριάζει σε αυτά τα νούµερα. Η περίπτωση του Γ) είναι παρόµοια. Από 

την µία τα κόκκινα τετραγωνάκια είναι 3 + 2 + 1 = 6 (από τους αριθµούς δεξιά) και από την άλλη 3 

+ 2 + 2 = 7, από τους αριθµούς στο κάτω περιθώριο. Άρα ούτε ο πίνακας Γ) µπορεί να προκύψει 

από ζωγραφιά. Μένει µόνο η περίπτωση του Ε). Το πρόβληµα δεν µας ζητά να βρούµε την 

ζωγραφιά από όπου προκύπτει, µπορούµε όµως εύκολα να την βρούµε: Κοκκινίζουµε τα 3 

τετραγωνάκια της πρώτης γραµµής λόγω του 3 στο περιθώριο δεξιά. Τώρα 

η πρώτη και η δεύτερη στήλη έχουν από ένα κόκκινο τετραγωνάκι, άρα τα 

υπόλοιπα στις στήλες αυτές είναι άβαφα. Τέλος βλέπουµε ότι πρέπει να 

βάψουµε και το κάτω δεξιά τετραγωνάκι. Το αποτέλεσµα είναι η ζωγραφιά 

δεξιά.  

 

3 

0 

1 

2 1 1 
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1) Γ)  
Το κέντρο συµµετρίας του εξαγώνου είναι στο κέντρο του. Η εικόνα 

δείχνει τη ζωγραφιά που προκύπτει αν ενώσουµε τα κέντρα συµµετρίας 

οποιωνδήποτε δύο γειτονικών εξαγώνων.  

 

 
 

2) Β) 16 

Αν από τα τέσσερα κουτιά αφαιρέσουµε το ένα, µένουν τρία. Αφού τα τρία κουτιά έχουν 48 

σοκολατάκια συµπεραίνουµε ότι το ένα έχει 16.  

 

3) ∆) 9,999 

Η αφαίρεση φαίνεται δεξιά.        

  

4) Α) σε 45 λεπτά 

Η εικόνα δείχνει το ρολόι και την τοποθέτησή του ώστε ο 

λεπτοδείκτης να δείχνει βορειοανατολικά. Το ποια 

ακριβώς ώρα δείχνει το ρολόι εκείνη τη στιγµή, δεν έχει 

ιδιαίτερη σηµασία. Αυτό που µετράει είναι η γωνία µεταξύ 

της αρχικής και της τελικής θέσης του λεπτοδείκτη  και ο 

χρόνος που χρειάζεται για να µετακινηθεί. Εφόσον ο 

λεπτοδείκτης θα µετακινηθεί κατά γωνία ίση µε τα  3
4

 

του κύκλου, που αντιστοιχεί σε  3
4

 της ώρας, σηµαίνει 

ότι χρειάζεται 45 λεπτά.   

 

5) ∆) 41 

Ο 510 2012−  γράφεται 100000 2012 97988− = . Το άθροισµα των ψηφίων είναι  

9 7 9 8 8 41+ + + + = . 

 
6) Γ) 29 

Με κάθε σπαθιά η Λερναία Ύδρα αυξάνει τα κεφάλια της κατά 4 (που είναι 5 καινούργια µείον το 

κοµµένο). Με τις 6 σπαθιές θα αυξηθούν τα κεφάλια της κατά 6 4 24⋅ = . Λαµβάνοντας υπόψη ότι 

αρχικά είχε 5, στο τέλος θα έχει 5 24 29+ = .  

Επίπεδο 3 –  (Α' και Β' Γυµνασίου)  

11,110 
  1,111 

9,999 

12 

39

10

8
7

6 
5 

4 

2
1 11 

ΒΑΒ∆
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7) Ε) 8 8 8
8

+ −  

Αν κάνουµε τις πράξεις στις δοθείσες παραστάσεις µε οκτάρια θα βρούµε, αντίστοιχα, 

8 8 8 10
8
+

+ = , 8 (8 8) 16
8

× +
= , 8 8 8 8 16+ − + = , (8 8 8) 8 64+ − × =  και  8 8 8 1

8
+ −

=   ενώ µε 

επτάρια θα βρούµε 7 7 7 9
7
+

+ = , 7 (7 7) 14
7

× +
= , 7 7 7 7 14+ − + = , (7 7 7) 7 49+ − × =  και  

7 7 7 1
7

+ −
= . Συγκρίνοντας, βλέπουµε ότι µόνο η (Ε) δεν άλλαξε τιµή. Ας προστεθεί ότι για τα 

αποτελέσµατα των πράξεων αυτών µπορούµε, και οφείλουµε, να κάνουµε απλοποιήσεις για να 

γλιτώσουµε χρόνο. Στο (Ε), για παράδειγµα, µπορούµε να το εντοπίσουµε εύκολα ότι δεν αλλάζει 

τιµή, λόγω των απλοποιήσεων. Γενικότερα, η παράσταση (Ε) δεν αλλάζει τιµή όποιον µη µηδενικό 

αριθµό Α και αν βάλουµε στη θέση του 8 καθώς A A A A 1
A A

+ −
= = . 

 

8) ∆) 4 

Ο Πυθαγόρας µπορεί να 

ζωγραφίσει 4 ευθείες. Η εικόνα 

δείχνει όλες τις δυνατές 

περιπτώσεις.  

 

 
 
 
 

9) ∆)  
Το αποτέλεσµα που δεν προκύπτει από δύο ίσιες 

ψαλιδιές στο διπλωµένο χαρτί είναι το (∆). Η εικόνα 

δείχνει τον τρόπο που προκύπτουν τα υπόλοιπα 

σχήµατα. Για το (∆) χρειάζονται 4 ψαλιδιές (δεξί 

σχήµα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 

Γ) Ε) 
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10) ∆) 
Το σχήµα δεξιά 

δείχνει τα κοµµάτια. 

 

 
 

11) Γ) 700  µέτρα 

∆εν είναι δυνατόν ο Οδυσσέας να διασχίσει και τα δύο µονοπάτια που έχουν το Α ως ένα άκρο. Ο 

λόγος είναι ότι, ξεκινώντας από το σηµείο Α, θα πάρει ένα από τα δύο µονοπάτια. Αµέσως 

αποκλείεται το άλλο γιατί εάν το πάρει, θα το κάνει για επιστρέψει στο σηµείο Α. Αλλά τότε  δεν 

µπορεί να ξαναφύγει, χωρίς να περάσει δεύτερη φορά από µονοπάτι. Άρα ο Οδυσσέας θα κάνει 

διαδροµή το πολύ 8  µονοπατιών. Για την ακρίβεια δεν µπορεί ούτε 8 γιατί δεν είναι δυνατόν να 

περάσει και από τα δύο µονοπάτια που έχουν άκρο το Β. Ο συλλογισµός είναι παρόµοιος µε την 

περίπτωση του Α:  Μόλις οδηγηθεί στο σηµείο Β από ένα από τα δύο µονοπάτια, αποκλείεται το 

άλλο γιατί αν το πάρει, δεν θα έχει τρόπο να επιστρέψει στο Β χωρίς να ξαναδιασχίσει µονοπάτι.  

Άρα ο Οδυσσέας έχει διαδροµή το πολύ 7 µονοπατιών. Τώρα το ερώτηµα είναι αν πραγµατικά 

υπάρχει τέτοια διαδροµή. Η απάντηση 

είναι καταφατική. Μάλιστα έχει 

πολλούς τρόπους να το κάνει. Η 

εικόνα δείχνει δύο τέτοιους τρόπους. Η 

διαδροµή έχει µήκος 700 µέτρα. 

Παραπάνω δεν γίνεται. 
 

12) ∆) 18 

Ο αριθµός που ψάχνουµε είναι από τον 10 έως και τον 36. ∆εν µπορεί το πρώτο ψηφίο να είναι 1 

γιατί το άθροισµα των ψηφίων του θα ήταν το πολύ 1+9 = 10, πάντως µικρότερο του 11. Από τους 

διψήφιους αριθµούς µε πρώτο ψηφίο το 2, µόνο ο 29 έχει άθροισµα ψηφίων 11 ενώ όλοι οι 

υπόλοιποι λιγότερο. Από τους αριθµούς 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 που δεν εξετάσαµε ακόµη, 

κανείς δεν έχει άθροισµα ψηφίων 11. Άρα ο µόνος αριθµός που ταιριάζει στις συνθήκες είναι ο 29, 

µε γινόµενο ψηφίων ίσο µε 18.  
 

13) Γ) 2 τ.µ 

Τα τρίγωνα ΜΝΓ και  ΜΝΑ έχουν ίσα εµβαδά γιατί η διάµεσος ΜΝ του 

τριγώνου ΜΑΓ το χωρίζει σε δύο ισεµβαδικά µέρη (τα τρίγωνα αυτά 

έχουν ίσες βάσεις, ΑΝ = ΝΓ και κοινό ύψος από το Μ στη βάση ΑΓ). 

Αυτό σηµαίνει ότι το εµβαδόν του  ΜΓΝ είναι το µισό του ΜΓΑ. Όµως 

το εµβαδόν του ΜΓΑ είναι 1 1ΑM Γ∆ 2 4 4
2 2

⋅ = ⋅ ⋅ = . Άρα το εµβαδόν 

του ΓΜΝ είναι 2 τ.µ.  

Α 

Β 

∆ 

Γ 

Μ 

Ν 
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πατάτες 

ντοµάτες 

3µ. 

5µ. 

πέρσι ντοµάτες 
φέτος πατάτες 

11 6 3 1 13 

20 

34 

30 

14) Γ) οπωσδήποτε πράσινο 

Ξέρουµε ότι η βαφή των αριθµών είναι ανά τριάδες διαδοχικών, κόκκινο-µπλε-πράσινο. Κάθε 

αριθµός ενός χρώµατος είναι κατά 3 µονάδες µεγαλύτερος από τον προηγούµενο του ιδίου 

χρώµατος. Συγκεκριµένα, οι κόκκινοι αριθµοί είναι οι 1, 4, 7, 10 και λοιπά, δηλαδή οι αριθµοί που 

αφήνουν υπόλοιπο 1 όταν διαιρεθούν µε το 3. Οι µπλε είναι οι 2, 5, 8, 11 και λοιπά, που αφήνουν 

υπόλοιπο 2 µε την διαίρεση δια 3 και, τέλος, οι πράσινοι είναι τα πολλαπλάσια του 3. Αν 

προσθέσουµε έναν κόκκινο και έναν µπλε, τότε τα υπόλοιπά τους 1 και 2 έχουν άθροισµα 3, οπότε 

καταλήγουµε σε πολλαπλάσιο του 3. Με σύµβολα, κόκκινο + µπλε = (3A+1)+(3B+2)= 3A+3B+3= 

3(A+B+1) , που είναι πολλαπλάσιο του 3. ∆ηλαδή καταλήγουµε σε πράσινο αριθµό. 

 

15) Γ) 10 τ.µ.  

Το µέρος του κήπου που άλλαξε είναι το πράσινο στο σχήµα. Η µία του 

διάσταση είναι, κατά το πρόβληµα, 3 µέτρα. Εφόσον το εµβαδόν του 

είναι 15 τ.µ., σηµαίνει ότι η άλλη του διάσταση είναι 5 µέτρα. ∆ηλαδή 

φέτος το µέρος του κήπου µε τις πατάτες, που ξέρουµε ότι είναι 

τετράγωνο µε µία διάσταση 5 µέτρων, έχει εµβαδόν 5 5 25× = τ.µ. Άρα 

πέρσι, που ήταν 15 τ.µ. λιγότερα από φέτος, είχε εµβαδόν 25-15=10 τ.µ.  

 

16) Β) 6 

1ος τρόπος: Μπορούµε να εργαστούµε µε εξίσωση, αλλά 

παρακάτω θα δώσουµε µία διαφορετική λύση, χωρίς 

εξίσωση. Ας ονοµάσουµε x τον µεσαίο αριθµό. Έτσι από 

τους τρεις αριστερούς, ο πρώτος είναι ο 1, και ο τρίτος x. Όµως το άθροισµα των τριών αριστερών 

είναι 10. Συµπεραίνουµε ότι ο δεύτερος είναι ο  10 – 1 - x = 9 - x. Όµοια, οι τρεις τελευταίοι έχουν 

άθροισµα 30 από τους οποίους ο ένας είναι ίσος µε x και ένας άλλος είναι ίσος µε 13. Οπότε ο 

τρίτος από αυτούς είναι ο 30 – x – 13 = 17 - x. Με άλλα λόγια οι τρεις αριθµοί στο κέντρο είναι  

9 x− , x και 17 x− . Το άθροισµά τους µας δίνεται ως 20, δηλαδή ισχύει  ( ) ( )9 x x 17 x 20− + + − = . 

Η εξίσωση γράφεται  26 x 20− = , από όπου  x 6= .   

2ος τρόπος: Το άθροισµα όλων των αριθµών ισούται µε το άθροισµα των τριών µεσαίων (που 

ξέρουµε ότι είναι 20) και των δύο ακριανών, 1 και 13, 

δηλαδή είναι 20 1 13 34+ + = . Αφού οι τρεις πρώτοι έχουν 

άθροισµα 10 και όλοι 34, σηµαίνει ότι οι δύο τελευταίοι 

έχουν άθροισµα  34 10 24− = , οπότε ο τέταρτος είναι 

24 13 11− = . Με παρόµοιο τρόπο συµπεραίνουµε ότι το 

άθροισµα των δύο πρώτων είναι 34 30 4− = , άρα ο 

δεύτερος είναι 4 1 3− = . ∆ηλαδή από τους τρείς µεσαίους, 

που ξέρουµε ότι έχουν άθροισµα 20, οι δύο είναι οι 3 και 11. Άρα ο άλλος είναι ο 20 3 11 6− − = . 

 

17-x x 9-x 1 13 
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 17) Β) Το λάδι είναι περισσότερο από το ξύδι και το νερό µαζί 

Για κάθε κουταλιά λάδι έχουµε 1/2  της κουταλιάς ξύδι και 1/3 της κουταλιάς νερό. Που σηµαίνει ότι 

σε κάθε 6 κουταλιές λάδι έχουµε 3 κουταλιές ξύδι και 2 νερό. Έτσι, σε κάθε 6 κουταλιές λάδι 

έχουµε 5 κουταλιές ξύδι και το νερό µαζί. Άρα σωστή  απάντηση είναι η (Β). Επίσης, µπορούµε να 

ελέγξουµε ότι καµία από τις άλλες απαντήσεις δεν είναι σωστή.  
 

18) Ε) 50 cm 

1ος τρόπος: Με εξίσωση. Αν x cm το µήκος της πιο µικρής οδοντογλυφίδας, τότε τα µήκη των 

υπόλοιπων είναι x 2+ , x 4+ , x 6+  και  x 8+ . To δεδοµένο είναι ότι x (x 2)  x 8+ + = + . 

Λύνοντας την εξίσωση θα βρούµε x 6= . Άρα τα µήκη τους είναι 6, 8, 10, 12 και 14 cm. Το 

άθροισµα αυτών είναι 50 cm.  

2ος τρόπος: Τα µήκη των οδοντογλυφίδων είναι, αντίστοιχα, όσο η πιο µικρή συν 2, συν 4, συν 6 

και συν 8 cm. Το δεδοµένο του προβλήµατος είναι ότι αν στην µικρότερη προσθέσουµε την 

δεύτερη πιο µεγάλη θα προκύψει µήκος όσο η µεγαλύτερη, δηλαδή 8 cm παραπάνω από την 

µικρότερη. Άρα η δεύτερη πιο µεγάλη έχει µήκος 8 cm. Αυτό σηµαίνει ότι τα µήκη των 

οδοντογλυφίδων είναι 6, 8, 10, 12 και 14 cm αντίστοιχα, των οποίων το άθροισµα είναι 50 cm.  
 

19) ∆) 1,5 µέτρα 

Η περίµετρος του κίτρινου εσωτερικού εξαγώνου αποτελείται από 

3 µικρές πλευρές µήκους α  και από 3 µεγάλες µήκους β. Τα τρία 

µικρά τρίγωνα αποτελούνται από 9 µικρές πλευρές µήκους α. 

Τρεις από τις µικρές πλευρές είναι κοινές στα δύο σχήµατα. Αφού 

οι περίµετροι των δύο σχηµάτων είναι ίσες, σηµαίνει ότι 3β = 6α. 

Άρα κάθε µεγάλη πλευρά µήκους β ισούται µε 2α. 

Συµπεραίνουµε ότι το εξωτερικό µεγάλο τρίγωνο έχει πλευρά 2α 

+ β = 4α. Μας δίνεται ότι 4α = 6 µέτρα, οπότε α = 1 6 1,5
4
⋅ =  µέτρα, δηλαδή η µικρή πλευρά είναι  

1,5  µέτρα.  
 

20) E) Μ 

Η παρακάτω ψαλιδιές δείχνουν το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό κοµµατιών σε κάθε γράµµα χωριστά. 

Συγκεκριµένα, το Ο κόβεται σε 2, το F σε 4, το S σε 3, το Η σε 4 και το Μ σε 5. Τα πιο πολλά τα 

έχει το Μ.   

 

 

 

 
 
 

α α 

α 

α α 

α 

α α 

α 

β β 

β 
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21) Γ) o50   

Από το τρίγωνο Β∆Η συµπεραίνουµε ότι η γωνία ∆ 

ισούται µε  0 0 0 0180 57 93 30− − = . Τώρα από το 

τρίγωνο ΑΖ∆ έχουµε 0 0 0 0Α 180 100 30 50= − − = . 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Γ) 7 

Το χαρτί που λέει «είναι µικρότερος από το 10» περιέχει τον 12 γιατί µόνο αυτός από τους 

δοθέντες δεν αντιστοιχεί αυτό που δηλώνει η πρόταση. Από τους υπόλοιπους, δηλαδή τους 2, 5, 

7, ο 2 πρέπει να είναι στο χαρτί µε την πρόταση «είναι περιττός αριθµός» γιατί µόνον αυτός δεν 

αντιστοιχεί στη πρόταση. Μένουν οι αριθµοί 5 και 7 και οι προτάσεις «διαιρείται µε το 7» και «είναι 

µεγαλύτερος από το 20». Είναι φανερό ότι ο 5 θα είναι στο χαρτί «διαιρείται µε το 7» (γιατί δεν 

µπορεί να είναι ο 7). Μένει ο 7 να είναι στο χαρτί µε την πρόταση «είναι µεγαλύτερος από το 20». 

Η εικόνα συνοψίζει τα αποτελέσµατα. 

 

 

 
 
 
 
 
23) ∆) όταν ο κύβος φτάσει στη θέση 6     

Στα παρακάτω σχήµατα βλέπουµε τις διαδοχικές θέσεις του κύβου. Αν παρακολουθήσουµε την 

έδρα που ήταν αρχικά στη βάση του, όταν ο κύβος ήταν στη θέση 1, θα παρατηρήσουµε ότι θα 

ξαναγίνει η βάση του όταν ο κύβος φτάσει στη θέση 6. Οι διαδοχικές θέσεις αυτής της έδρας είναι 

χρωµατισµένες πράσινες.  

 

 

 

 

 

 

Η 

Α 
Β 

∆ 

Ε 
Γ 

Ζ 
o100 o93

o57 ;

12 
 

είναι µικρότερος 
από το 10 

2 
 

είναι περιττός 
αριθµός 

5 
 

διαιρείται µε  
το 7 

7 
 

είναι 
µεγαλύτερος 
από το 20
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24) Γ) 381 

Για να έχουµε όσο το δυνατό µικρότερο άθροισµα, πρέπει τα ψηφία των εκατοντάδων στους δύο 

αριθµούς να είναι όσο γίνεται µικρότερα. Αυτό σηµαίνει ότι, από τους αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, και 6 

που µας δίνονται, είναι οι 1 και 2. ∆ηλαδή οι αριθµοί που ψάχνουµε έχουν τη µορφή 1** και 2**. 

Τώρα έχουµε να επιλέξουµε ψηφία δεκάδων από τους 3, 4, 5, 6. Με την ίδια σκέψη, τα ψηφία 

πρέπει να είναι τα 3 και 4, οπότε οι αριθµοί µας είναι είτε οι 13* και 24* ή οι 13* και 24* . ∆εν έχει 

και ιδιαίτερη σηµασία ποιο από τα δύο ζευγάρια θα επιλέξουµε γιατί το άθροισµά τους δεν αλλάζει. 

Οι αριθµοί 5 και 6 που περίσσεψαν, είναι οι µονάδες και οι αριθµοί µας είναι οι 135 και 246 (ή 

παραλλαγές όπως 136 και 245, αλλά χωρίς διαφορά για το τελικό άθροισµα). Το  άθροισµα, 

λοιπόν, που ψάχνουµε είναι 135 246  381+ = . 

 

25) Β) 24 

1ος τρόπος: Ονοµάζουµε  α το πλήθος των αρσενικών καγκουρό και  θ  των θηλυκών που ήσαν 

στο πάρτι. Από το γεγονός ότι κάποια στιγµή χόρευαν τα 3
4

 των αρσενικών µε τα 4
5

 των θηλυκών 

σε ζευγάρια, συµπεραίνουµε ότι  3 4α θ
4 5

=   ή  15α 16θ= . Εποµένως ο αριθµός  A 15α 16θ= =   

είναι συγχρόνως πολλαπλάσιο του και 15  και του 16. Άρα είναι πολλαπλάσιο του Ελάχιστου 

Κοινού Πολλαπλασίου τους. Το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο όµως των  15, 16  είναι το  15 16⋅ . 

Εποµένως  ο  Α  είναι ίσος µε  15 16⋅   ή   2 15 16⋅ ⋅   ή   3 15 16⋅ ⋅   κλπ. Αν  A 15 16= ⋅ , τότε  

α 16=   και  θ 15= , δηλαδή τα καγκουρό ήταν συνολικά  15 16 31+ = . Οι άλλες περιπτώσεις 

δίνουν συνολικό αριθµό καγκουρό µεγαλύτερο του  50, που δεν ταιριάζει στις υποθέσεις. 

Εποµένως εκείνη τη στιγµή χόρευαν  3 16 12
4
⋅ =   αρσενικά και  4 15 12

5
⋅ =   θηλυκά καγκουρό, 

σύνολο 24.  

2ος τρόπος: Έστω Χ το πλήθος των ζευγαριών που χόρευαν εκείνη τη στιγµή, δηλαδή έστω ότι 

χόρευαν Χ αρσενικά µε αντίστοιχα Χ θηλυκά καγκουρό. Αφού χόρευαν τα 3
4

 των αρσενικών, 
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σηµαίνει ότι όλα τα αρσενικά ήσαν 4 Χ
3

 και, όµοια, όλα τα θηλυκά ήσαν 5 Χ
4

. Άρα όλα µαζί τα 

καγκουρό στο πάρτι είναι 4 5 31Χ Χ Χ
3 4 12

+ = . Όµως ο αριθµός αυτός πρέπει να είναι ακέραιος. 

Οπότε το Χ υποχρεωτικά πρέπει να είναι ένας από τους αριθµούς 12, 24, 36 και λοιπά, δηλαδή 

πολλαπλάσιο του 12 (για να εξασφαλίσουµε ότι ο 31Χ
12

 είναι ακέραιος). Ο Χ 12 = δίνει ακέραιο, 

τον 31 12 31
12

× = , οπότε είναι πιθανή λύση. Ας εξετάσουµε τις περιπτώσεις 24, 36 και λοιπά. 

Παρατηρούµε ότι ο Χ δεν µπορεί να είναι 24 ή περισσότερο γιατί τότε όλα µαζί τα καγκουρό θα 

ήσαν 31 31Χ 24 62
12 12

= × = ή περισσότερα, ενώ ξέρουµε ότι είναι το πολύ 50. Άρα µόνο το Χ=12 

είναι επιτρεπτό, οπότε εκείνη την ώρα χόρευαν 12 12 24 + = καγκουρό. Ας κάνουµε επαλήθευση: 

Τα αρσενικά είναι  4 12 16
3
× =  και τα θηλυκά 5 12 15

4
× = , σύνολο 16 15 31 + =  που είναι 

ακέραιος µικρότερος του 50. 

 

26) ∆) 1993 

Όταν σβήσουµε το ψηφίο των µονάδων από τον τριψήφιο (χωρίς µηδενικά), µένει διψήφιο τέλειο 

τετράγωνο. Τα διψήφια τέλεια τετράγωνα είναι τα 16, 25, 36, 49, 64, και 81. Άρα ο αριθµός µας έχει 

την µορφή 16*, 25*, 36*, 49*, 64* ή 81* µε κατάλληλο ψηφία κάθε φορά για τον *. Ας δούµε τώρα 

πώς συµπληρώνεται ο καθένας από αυτούς: Ο 16* γίνεται τέλειο τετράγωνο αν σβήσουµε το 1. 

Αλλά τέλειο τετράγωνο της µορφής 6* είναι µόνο το 64, άρα ο αριθµός είναι ο 164. Το φυλάµε και 

εξετάζουµε τον επόµενο, δηλαδή τον 25*. Αν σβήσουµε το 2, µένει αριθµός της µορφής 5*. Όµως 

δεν υπάρχει διψήφιο τέλειο τετράγωνο που ξεκινά από 5, συνεπώς ο αριθµός 25* δεν µας 

ενδιαφέρει. Τον πετάµε. Συνεχίζοντας µε τον ίδιο τρόπο θα διαπιστώσουµε ότι µας ενδιαφέρουν 

µόνο οι 364, 649 και 816. Το άθροισµα τους είναι 164+364+649+816 = 1993. 

 

27) ∆) καφέ   
Ελέγχουµε κάθε µία από τις περιπτώσεις πράσινο, κίτρινο, καφέ για να δούµε αν µπορεί να είναι το 

χρώµα του δράκου. Αν το χρώµα του δράκου ήταν πράσινο, το πρώτο παιδί (που απάντησε «δεν 

είναι πράσινος» θα είχε µαντέψει λάθος. Το δεύτερο παιδί, που είπε «είναι ή κίτρινος ή καφέ», θα 

είχε µαντέψει λάθος και το παιδί που είπε «είναι κίτρινος» θα είχε και αυτό µαντέψει λάθος. ∆ηλαδή 

και οι τρεις µαντεψιές θα ήσαν λάθος. Αυτή την περίπτωση πρέπει να την αποκλείσουµε γιατί το 

πρόβληµα µας λέει ότι τουλάχιστον µία µαντεψιά ήταν σωστή. Εξετάζουµε τώρα την περίπτωση 

που ο δράκος ήταν κίτρινος. Αυτή τη φορά θα διαπιστώσουµε ότι οι απαντήσεις  «δεν είναι 

πράσινος», «είναι ή κίτρινος ή καφέ» και «είναι κίτρινος» είναι και οι τρεις σωστές. Οπότε και αυτή 

η περίπτωση πρέπει να αποκλεισθεί, γιατί ξέρουµε ότι τουλάχιστον µία µαντεψιά πρέπει να είναι 

λάθος. Μένει να εξετάσουµε την περίπτωση που ο δράκος είναι καφέ. Σε αυτή την περίπτωση η 
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Α
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∆
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Ζ

απαντήσεις «δεν είναι πράσινος» και «είναι ή κίτρινος ή καφέ» είναι σωστές ενώ η «είναι κίτρινος» 

είναι λάθος. Η περίπτωση αυτή είναι η µόνη αποδεκτή και ο δράκος, λοιπόν, ήταν καφέ χρώµα. 

 

28) ∆) 4 

Το άθροισµα των αριθµών 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 είναι 28. Οπότε κάθε µία από τις δύο µικρότερες 

οµάδες της διαµέρισης που έκανε ο Πυθαγόρας πρέπει να έχει άθροισµα 14. Για να µετρήσουµε 

όλους τους δυνατούς τρόπους, εξετάζουµε εκείνο από τα δύο σύνολα της διαµέρισης του 

Πυθαγόρα που περιέχουν τον 7 (διαλέγουµε τον πιο µεγάλο από τους δοθέντες αριθµούς για να 

διευκολυνθούµε στον συλλογισµό µας). Ποιοι άλλοι αριθµοί µπορεί να βρίσκονται στο ίδιο σύνολο; 

Πρώτα από όλα οι άλλοι αριθµοί πρέπει να έχουν άθροισµα 14 7 7− = . Η ερώτηση, λοιπόν, γίνεται 

ποιοι συνδυασµοί από τους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 έχουν άθροισµα 7; Με λίγες δοκιµές διαπιστώνουµε 

ότι είναι οι  { } { } { } { }6,  1 ,  5,  2 ,  4,  3 ,  4,  2,1 . Άρα έχουµε τέσσερις διαµερίσεις: α) την { }7,  6,  1  µε 

τους υπόλοιπους αριθµούς στη δεύτερη οµάδα, β) την { }7,  5,  2  µε τους υπόλοιπους αριθµούς στ 

δεύτερη οµάδα, γ) την { }7, 4, 3   µε τους υπόλοιπους αριθµούς στη δεύτερη και δ) την  { }7,  4,  2,  1  

µε τους υπόλοιπους αριθµούς στο δεύτερο σύνολο. Συνοψίζοντας, έχουµε 4 τρόπους. 

 

29) Γ) 13 µέτρα 

Προσθέτουµε τις περιµέτρους των τριών τριγώνων και των τεσσάρων τετράπλευρων. Θα βρούµε 

20 25 45 + = µέτρα. Παρατηρούµε τώρα ότι σε αυτό το 

άθροισµα α) όλες οι εσωτερικές πλευρές (κόκκινες στο σχήµα) 

αθροίζονται από δύο φορές, µία ως πλευρά τριγώνου και µία 

ως πλευρά τετραπλεύρου και β) οι εξωτερικές (πράσινες στο 

σχήµα) αθροίζονται από µία φορά. Άρα το 45 ισούται µε δύο 

φορές το άθροισµα των Α∆, ΒΕ και ΓΖ (οι κόκκινες) και µία 

φορά το άθροισµα των ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ. Όµως µας δίνεται ότι ΑΒ + 

ΒΓ + ΓΑ =19. Άρα ( )2 Α∆ ΒΕ ΓΖ+ + 45 19 26 = − = µέτρα. 

Συµπεραίνουµε ότι Α∆ ΒΕ ΓΖ 13 + + =  µέτρα. 

 

30) Α) 16 

Πολλαπλασιάζουµε όλους τους αριθµούς στα τέσσερα 2 2× τετράγωνα (ένα τέτοιο είναι το κόκκινο 

στην εικόνα). Το γινόµενό των αριθµών σε κάθε τετράγωνο χωριστά είναι 2, οπότε το γινόµενο 

όλων µαζί είναι 2 2 2 2 16× × × = . Ας προσεχθεί ότι  ορισµένοι αριθµοί στο εσωτερικό του µεγάλου 

τετραγώνου έχουν πολλαπλασιαστεί περισσότερες από µία φορές. Συγκεκριµένα, ο κεντρικός 

αριθµός πολλαπλασιάστηκε 4 φορές (αφού βρίσκετα και στα τέσσερα 2 2× τετράγωνα), οι αριθµοί 

στις γωνίες από µία φορά ενώ οι υπόλοιποι από δύο. Στην εικόνα αριστερά έχουµε σηµειώσει µε 

κουκίδες το πλήθος των φορών που πολλαπλασιάστηκε ο κάθε αριθµός. Τώρα αρχίζουµε τις 

απλοποιήσεις. Σβήνουµε τους τρεις αριθµούς στην πρώτη γραµµή γιατί το γινόµενο τους κάνει 1, 
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και δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσµα. 

Για τον ίδιο λόγο σβήνουµε τους τρεις 

αριθµούς στην δεύτερη και στην τρίτη 

γραµµή. Το γινόµενο θα παραµείνει 16, 

αλλά τώρα οι κουκίδες είναι όπως στην 

δεύτερη εικόνα. Τέλος, σβήνουµε τους τρεις αριθµούς στη µεσαία στήλη και τους τρεις στη µεσαία 

γραµµή γιατί, όπως πριν, δεν επηρεάζουν το γινόµενο 16.  Θα µας µείνει 

ένας αριθµός (τρίτη εικόνα), ο κεντρικός. Άρα ο κεντρικός αριθµός είναι 16. 

Αν θέλουµε να δούµε ένα τετράγωνο µε τις παραπάνω ιδιότητες, παρόλο 

που δεν το ζητά το πρόβληµα, κοιτάµε την τέταρτη εικόνα. Μπορεί να 

αποδειχθεί ότι είναι το µοναδικό τετράγωνο µε τις ιδιότητες που εξετάζουµε.    

 

 
                                 

 
1) ∆) 7 

Αφού το Μ είναι το µέσον του ΑΒ, τα εµβαδά των ΑΜΓ 

και ΒΜΓ είναι ίσα. Από το σχήµα βλέπουµε ότι το 

εµβαδόν του ΒΜΓ είναι 6 3 9+ = , οπότε και (ΑΜΓ) =  

9. Το ζητούµενο τετράπλευρο είναι  

( ) ( )ΑΜΓ – ∆ΝΓ 9 2 7= − = .  

 
2) ∆) 9,999 

Ο πρώτος και ο τελευταίος προσθετέος απλοποιούνται, οπότε δεν τους 

λαµβάνουµε άλλο υπόψη. Οι πράξεις για τους άλλους δύο φαίνονται δεξιά.  

 

 

3) ∆)  
Η εικόνα δείχνει πώς συµπλέκονται τα κοµµάτια για να 

συνθέσουν το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. 

 

 

 

4) Ε) Το µήνυµα ήταν λανθασµένο 

∆εν χρειάζεται να κάνουµε αποκρυπτογράφηση γιατί, όπως θα δούµε, το µήνυµα είναι σίγουρα 

λανθασµένο. Πραγµατικά, η µετατροπή 2× (αριθµός) + 9 δίνει πάντα µονό (περιττό) αριθµό γιατί ο 

2× (αριθµός) είναι ζυγός, οπότε αν προσθέσουµε το 9, γίνεται µονός.  Από την άλλη, το τελευταίο 

γράµµα του µηνύµατος, που ήταν 19, 31, 25, 20, περιέχει τον ζυγό αριθµό 20.  Άρα κάπου έγινε 

1
4

1
4

1
4

1
4

16

2 2

2 2

Επίπεδο 4 –  (Γ' Γυµνασίου και Α' Λυκείου)  

11,110 
  1,111 

9,999 

∆ 

Ν 

Μ Β 

2 

3 

 6 
; 

Γ 

Α 
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ένα λάθος.  

Αν θέλαµε, για δική µας περιέργεια, να διαβάσουµε τα τρία πρώτα γράµµατα του µηνύµατος, θα 

διαπιστώναµε ότι είναι ΕΛΘ. 

 

5) Γ) 12 µέτρα 

Το εµβαδόν του τετραγώνου είναι 4 4 16⋅ = τ.µ. οπότε το 

τρίγωνο, ως ίσο του, έχει εµβαδόν 16 τ.µ. Αφού η βάση του 

είναι 4 µέτρα, ο τύπος ( ) ( )1 βάση ύψος 16
2
⋅ ⋅ = , δηλαδή 

( )1 4 ύψος 16
2
⋅ ⋅ = , µας δείχνει ότι το ύψος του είναι 8 

µέτρα. Άρα το ∆ απέχει 8 4 12 + = µέτρα από την (ε).  

 

6) Α) 0 

Αφού ο αριθµός είναι επταψήφιος και το άθροισµα των ψηφίων του είναι 6, σηµαίνει ότι κάποιο 

από τα ψηφία του είναι 0. Πραγµατικά, αν ήσαν όλα 1 και πάνω, τότε το άθροισµά τους θα ήταν 

τουλάχιστον 1 1 1 1 1 1 1 7+ + + + + + = , ενώ ξέρουµε ότι είναι 6. Τώρα, αφού κάποιο ψηφίο είναι 0, το 

γινόµενο των ψηφίων είναι επίσης 0.  

 

7) Β) 12 µ. 

Από το Πυθαγόρειο Θεώρηµα, η υποτείνουσα του τριγώνου είναι  2 26 8 36 64 100+ = + =  

10=   µέτρα. Οι πλευρές του  ΚΛΜ  συνδέουν τα µέσα των πλευρών του ΑΒΓ, οπότε καθεµία είναι 

ίση µε το µισό της απέναντι πλευράς. Άρα οι πλευρές του  ΚΛΜ  είναι 3, 4 και 5, αντίστοιχα, οπότε 

η περίµετρός του είναι 3 4 5 12 + + = µέτρα. 

 

8) Ε) 88 8
8

− +  

Ας υπολογίσουµε τις παραστάσεις που µας δίνονται και µετά ας ξανακάνουµε τις πράξεις µε Α 8≠  

στη θέση του 8. Στην πρώτη περίπτωση θα βρούµε 8 8 8 8 1
8 8

+ −
= =  και Α Α Α Α 1

Α Α
+ −

= = , που 

είναι η ίδια απάντηση. Στις επόµενες τρεις, πάλι θα βρούµε την ίδια απάντηση, είτε µε 8 είτε µε 

A 8≠  . Μάλιστα δεν χρειάζεται να κάνουµε τις πράξεις µε 8 αλλά τις κάνουµε απευθείας µε Α. Θα 

βρούµε  ΑΑ Α Α 1 Α 1
Α

+ − = + − = ,    Α Α 1
Α Α Α 3Α 3

= =
+ +

 και Α Α 0(Α Α) (2Α) 1−+ = = , αντίστοιχα. 

Παρατηρούµε ότι σε κάθε µία από τις περιπτώσεις, η απάντηση είναι ανεξάρτητη του Α. Με άλλα 

λόγια θα βρούµε το ίδιο τελικό αποτέλεσµα, στην κάθε περίπτωση χωριστά, είτε κάνουµε τις 

σηµειωµένες πράξεις µε οκτάρια είτε µε τον αριθµό Α στη θέση τους. ∆εν συµβαίνει το ίδιο µε την 

Β 

Γ ∆ 

Ε 

(ε) 

4 4 

8 

A 
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τελευταία παράσταση. Αυτή δίνει ΑΑ Α Α 1 Α 2Α 1
Α

− + = − + = − , η οποία εξαρτάται από το Α. Έτσι, 

µε οκτάρι δίνει  2 8 1 15× − =  που είναι διαφορετικό από το 2Α 1−  αν A 8≠  (ισχύει 2Α 1 15− =  

µόνο αν Α 8= ).  

 

9) Γ) o36  

1ος τρόπος: Το άθροισµα των γωνιών κάθε ν-γωνου είναι 2ν 4−  ορθές. Στην περίπτωση του 

πενταγώνου είναι 2 5 4 6⋅ − = ορθές, δηλαδή o o6 90 540⋅ = . Άρα κάθε µία από τις γωνίες β του 

κανονικού πενταγώνου στο 

σχήµα, είναι o o1 540 108
5
⋅ = . Άρα 

o o oγ 180 108 72= − = .  

Από το ισοσκελές τώρα τρίγωνο 

µε γωνίες α, γ και γ, 

συµπεραίνουµε ότι 
o o oα 180 2γ 180 2 72= − = − ⋅

o36= .  

2ος τρόπος: Αν σχεδιάσουµε τον 

κύκλο που περιβάλει το πεντάγωνο αστέρι, παρατηρούµε ότι η γωνία α είναι εγγεγραµµένη που 

βαίνει σε τόξο ίσο µε το 1
5

 της περιφέρειας. Επειδή οι εγγεγραµµένες γωνίες είναι το µισό της 

αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας, η α είναι o o1 1 360 36
2 5
⋅ ⋅ = . 

 3ος τρόπος: Τα πέντε τρίγωνα που είναι εξωτερικά 

του κανονιού πενταγώνου είναι ίσα µεταξύ τους γιατί 

έχουν ίσες πλευρές (οι πλευρές του πενταγώνου) και 

ίσες τις προσκείµενες σε αυτές γωνίες 

(παραπληρωµατικές των ίσων εσωτερικών γωνιών 

του πενταγώνου). Εποµένως οι γωνίες  Α, Β, Γ, ∆ και 

Ε είναι ίσες µεταξύ τους, και ίσες µε  α. Η γωνία ΑΖΗ   

είναι εξωτερική γωνία του τριγώνου ΓΖΕ, άρα είναι ίση 

µε  2α. Όµοια  ΑΗΖ = 2α. Εποµένως  
ο2α 2α α 180+ + =   ή  oα 36= . 

       
10) Ε) 6 

Καταγράφουµε όλους τους τριψήφιους αριθµούς που έχουν άθροισµα ψηφίων ίσο µε 3: Αν το 

α 2α 

α 

Α 

α α 

2α 
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∆ Ε 
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ψηφίο των εκατοντάδων είναι 3, υπάρχει µόνο ένας τέτοιος αριθµός, ο 300. Αν το ψηφίο των 

εκατοντάδων είναι 2, υπάρχουν οι 201 και 210. Τέλος, αν το ψηφίο των εκατοντάδων είναι 1, 

υπάρχουν οι 102, 111 και 120. Συµπεραίνουµε ότι συνολικά ο Αρχιµήδης έγραψε 6 αριθµούς, τους 

300, 201, 210, 102, 111, 120.  

 

11) Γ) 90 εκ. 

Αν ονοµάσουµε Τ το ύψος του τραπεζιού, Κ το ύψος του κοριτσιού και Α του αγοριού, τότε οι 

συνθήκες του προβλήµατος γράφονται Τ A Κ 100+ = +  και Τ Κ A 80 + = + , αντίστοιχα. Αν 

προθέσουµε κατά µέλη τις δύο ισότητες θα βρούµε 2Τ A K  Κ A 180+ + = + + . Απλοποιώντας 

έχουµε  2Τ A+ K+   Κ= A+  180+   ή  2Τ 180= , από όπου Τ 90= . Άρα το τραπέζι έχει ύψος 

90 εκατοστά. Επίσης µπορούµε να συµπεράνουµε ότι  A Κ 10= + , δηλαδή το αγόρι είναι  10  

εκατοστά ψηλότερο από το κορίτσι. 

 

12) Γ) 4 

Τα µηδενικά ψηφία του γινοµένου προκύπτουν από πολλαπλασιασµό των 2 και 5. Γι’ αυτό τον 

λόγο θα τα συλλέξουµε µαζί. Έχουµε 

                55 4 53 53 53 2 4 53 2 4 53 2 42 3 5 (2 5 ) 2 3 (2 5) 2 3 10 2 3⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  

Ο παράγοντας 5310 µας δίνει τα µηδενικά ενώ το τελευταίο ψηφίο του 2 42 3⋅   δίνει το ζητούµενο. 

Αφού 2 42 3 4 81 324⋅ = ⋅ = , βλέπουµε ότι το τελευταίο ψηφίο είναι το 4.   

 

13) Β) 12 

Η υπόθεση είναι ότι το καθένα από τα δύο ζώα κέρδισε τόσες καραµέλες όσες έχασε. Σε κάθε δύο 

παιχνίδια που κερδίζει ο πιγκουΐνος, θα πάρε 6 καραµέλες (τρεις ανά παιχνίδι), τα οποία θα δώσει 

πίσω σε τρία παιχνίδια που θα χάσει (δύο ανά παιχνίδι). Άρα σε κάθε 5 παιχνίδια, ο πιγκουΐνος 

κερδίζει στα δύο και χάνει στα άλλα τρία. Οπότε στα 30 6 5= ⋅  παιχνίδια, θα κερδίσει στα 

6 2 12⋅ = . Επαλήθευση: Στα 12 παιχνίδια θα κερδίσει 12 3 36⋅ =  καραµέλες. Στα υπόλοιπα 

30 12 18− = , θα χάσει 18 2 36⋅ = καραµέλες, δηλαδή όλες όσες κέρδισε. 

 

14) Γ) 2 3 2− µ. 

Από την οριζόντια γραµµή ΑΒ στο 

σχήµα, που έχει µήκος όσο 6 ακτίνες 

του κάθε κύκλου, συµπεραίνουµε ότι η 

ακτίνα του κύκλου είναι 1 µέτρο. Το 

µήκος που αναζητάµε είναι το ΕΖ, το 

οποίο βρίσκεται στο ορθογώνιο 

Α ∆ Β

Γ

Ε

Ζ

1 1

1
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τρίγωνο ΒΓ∆. Στο τρίγωνο αυτό έχουµε από το σχήµα Β∆ = δύο ακτίνες = 2 µέτρα, ΒΓ= τέσσερις 

ακτίνες = 4 µέτρα και ∆Ε = ΓΖ= 1 µέτρο. Για διευκόλυνση, το τρίγωνο που µελετάµε σχεδιάστηκε 

χωριστά. Από το Πυθαγόρειο Θεώρηµα έχουµε  2 2 2 2 2Γ∆ ΒΓ Β∆ 4 2 16 4 12= − = − = − =   οπότε  

Γ∆ 12 2 3= = . Άρα ΕΖ Γ∆ ∆Ε ΓΖ 2 3 1 1 2 3 2= − − = − − = −  µέτρα. 

 

15) Γ) 2 

Αν προσθέσουµε τους 100 αριθµούς  1, 11, 111, ... , 
100 ψηφία

111...11, το τελευταίο ψηφίο προκύπτει 

από το άθροισµα εκατό 1, που είναι τα ψηφία των µονάδων. Αλλά 100 1 100× = , οπότε το 

τελευταίο ψηφίο είναι 0. Αυτό σηµαίνει ότι το άθροισµα  1+11+111+... +
100 ψηφία

111...11 είναι 

πολλαπλάσιο του 5, και δεν αφήνει υπόλοιπο όταν διαιρεθεί µε το 5. Μπορούµε, λοιπόν, να τον 

αγνοήσουµε. Εξετάζουµε τώρα τους αριθµούς 1 2× , 1 2 3× × , ... , 1 2 3 ... 101× × × × . Παρατηρούµε 

ότι από τον 1 2 3 4 5× × × ×  και πέρα, είναι όλοι πολλαπλάσια του 5 (διότι ο καθένας περιέχει τον 

παράγοντα 5). Συνεπώς και αυτούς τους αριθµούς µπορούµε να τους αγνοήσουµε, αφού η 

διαίρεση µε το 5 δεν αφήνει υπόλοιπο. Μένει να εξετάσουµε τους αριθµούς 1 2 2× = , 1 2 3 6× × =  

και 1 2 3 4 24× × × = . Το άθροισµά τους είναι 2 6 24 32+ + = , του οποίου το υπόλοιπο της 

διαίρεσης δια 5 είναι 2.  

 

16) Β) 12 η ώρα και 3 λεπτά 

Ξέρουµε ότι τα ρολόγια του κύριου Ρολογόπουλου πάνε λάθος κατά 2± , 3±  και 4±  λεπτά, 

αντίστοιχα, χωρίς να ξέρουµε πόσο χάνει ή κερδίζει το καθένα. Από την ώρα που δείχνουν, 

δηλαδή 12 η ώρα, 12 η ώρα και 5 λεπτά και 12 η ώρα και 7 λεπτά, αντίστοιχα, παρατηρούµε ότι το 

πιο αργό από το πιο γρήγορο ρολόι διαφέρουν κατά 7 λεπτά. Από τους αριθµούς 2± , 3±  και 4± , 

οι µόνοι που διαφέρουν κατά 7 είναι είτε α) το ζεύγος 4−  και +3 ή β) το ζεύγος 3−  και +4. 

Εξετάζουµε τώρα αν κάποια από τις δύο αυτές περιπτώσεις µπορεί να αποκλεισθεί και, 

παράλληλα, αν η άλλη είναι συµβατή µε το πρόβληµα.  

α) Στη περίπτωση αυτή, δηλαδή αν το αργό ρολόι (αυτό που δείχνει 12 η ώρα) πάει 4 λεπτά πίσω, 

σηµαίνει ότι η σωστή ώρα θα ήταν 12 και 4 λεπτά. Άρα το ρολόι που δείχνει 12 και 5 θα πήγαινε 

λάθος κατά 1 λεπτό. Τέτοια όµως εκδοχή δεν υπάρχει (µας δίνεται ότι το ρολόι αυτό πάει κατά 2 

λεπτά λάθος). Η περίπτωση αυτή, λοιπόν, πρέπει να αποκλεισθεί.  

β) Στη περίπτωση που το αργό ρολόι πάει 3 λεπτά πίσω, σηµαίνει ότι η σωστή ώρα θα ήταν 12 και 

3 λεπτά. Αυτό ταιριάζει µε τα δεδοµένα του προβλήµατος γιατί, πραγµατικά, το δεύτερο ρολόι (που 

δείχνει 12 και 5 λεπτά)  θα ήταν λάθος κατά 2 λεπτά και το γρήγορο κατά 4. ∆εκτή, λοιπόν, αυτή η 

εκδοχή.  
 

17) ∆) 19 

1ος τρόπος: Αφού  ο  11  είναι υπόλοιπο διαίρεσης δια  Ν,  ισχύει  N 12≥ . Από την Ευκλείδεια 



Μιχάλης Λάµπρου – Νίκος Κ. Σπανουδάκης 

∆ιαγωνισµός Καγκουρό 2012 – Απαντήσεις των θεµάτων 92 

 διαίρεση του  144  διά  Ν  υπάρχει φυσικός  κ  τέτοιος ώστε 144 Nκ 11= + . Όµοια υπάρχει 

φυσικός  λ  τέτοιος ώστε  220 Nλ 11= + . Αφαιρώντας τις προηγούµενες ισότητες έχουµε  

220 144 Νλ Νκ− = −   ή   ( )76 Ν λ κ= − . ∆ηλαδή ο  Ν  είναι διαιρέτης του  76. Όµως  276 2 19= ⋅ . 

Εποµένως οι διαιρέτες του  76  που είναι µεγαλύτεροι του  11  είναι οι  19, 38 και 72. Με έλεγχο 

βρίσκουµε ότι µόνο ο  19  έχει τις ζητούµενες ιδιότητες (είναι  144 19 7 11= ⋅ +   και  

220 19 11 11= ⋅ + ). 

2ος τρόπος: Αφού η διαίρεση του 144 δια του Ν αφήνει υπόλοιπο 11, σηµαίνει ότι ο 

144 11 133− =  είναι πολλαπλάσιο του Ν. Όµοια ο 220 11 209− =  είναι 

πολλαπλάσιο του Ν. ∆ηλαδή ο Ν είναι κοινός διαιρέτης των 133 και 209. 

Ερευνώντας τους διαιρέτες των δύο αριθµών, παραδείγµατος χάριν µε τον 

Ευκλείδειο αλγόριθµο ή αλλιώς, θα βρούµε ότι ο µόνος κοινός διαιρέτης (πέρα από 

τον 1) είναι ο 19 (επαλήθευση: 133 7 19= ⋅  και 209 11 19= ⋅ ) . Άρα  Ν = 19. 

 

18) Β) 4 

Ονοµάζουµε x τον αριθµό στο µεσαίο αριστερά τετραγωνάκι. Tώρα το άθροισµα των αριθµών της 

πρώτης στήλης είναι 2 x 6 8 x+ + = + . Ξέρουµε ότι η δεύτερη στήλη έχει το ίδιο άθροισµα µε την 

πρώτη. Οι αριθµοί 4 και 3 που ήδη υπάρχουν σε αυτή την στήλη έχουν άθροισµα 7, οπότε 

υπολείπονται x 1 + για να έχει και αυτή η στήλη άθροισµα 8 x+ . Με την ίδια σκέψη, στην τρίτη 

στήλη το κενό τετραγωνάκι είναι το 5 x+ . Εξετάζουµε τώρα τις γραµµές για τις οποίες ξέρουµε ότι 

τα αθροίσµατα είναι τα ίδια. Η πρώτη γραµµή έχει άθροισµα 2 4 (x 4) 2 x 12+ + + + = + . Η τρίτη 

γραµµή ήδη περιέχει τους 6, x 1 + και 1 οπότε της λείπουν 4 για να έχει άθροισµα  x 12+ , άρα 

στο πράσινο τετραγωνάκι µπαίνει το  4. Αν θέλαµε να συµπληρώσουµε όλο τον πίνακα, αν και δεν 

µας το ζητά το πρόβληµα, θα 

βρίσκαµε ότι στην δεύτερη 

γραµµή λείπει το 6 για να έχει 

και αυτή η γραµµή άθροισµα 

x 12+ . Από την πρώτη και την 

τελευταία στήλη βγάζουµε το 

συµπέρασµα ότι x 4= , και ο 

πίνακας συµπληρώνεται όπως 

ο δεξιός.   

 

19) Ε) 12 mm 

Η πρώτη ψαλιδιά θα είναι 

παράλληλη της µικρής πλευράς 

του 192 84×  ορθογωνίου. Η 

µεγάλη πλευρά θα κοπεί σε ένα 

84 

84 

84 

108 

192 

84 
84 24 

108 

x+4

x

x+1

8 

4
5 

6
4

133    209 
133      76 
 57       76 
 57       19 
  1        19 
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τµήµα µήκους 84 mm και ένα 192-84=108 mm. Θα σχηµατιστεί ένα τετράγωνο διαστάσεων 

84 84×  και ένα ορθογώνιο διαστάσεων 84 108× , όπως δείχνει η εικόνα. Μετά, το ορθογώνιο 

διαστάσεων 84 108×  κόβεται πάλι προς την µικρή του πλευρά για να δώσει ένα τετράγωνο 

διαστάσεων 84 84×  και ένα ορθογώνιο 84 24× . Συνεχίζοντας µε τον ίδιο τρόπο, θα εµφανίζεται 

κάθε φορά ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των ορθογωνίων είναι διαδοχικά 

60 24× , 36 24× , 12 24× . Σε αυτό το στάδιο η κοπή του ορθογωνίου (η κοπή γίνεται ακριβώς στη 

µέση)  παράγει δύο τετράγωνα διαστάσεων 12 12× και η διαδικασία σταµατάει. Τότε η πλευρά του 

τετραγώνου είναι 12 mm.  

 

20) ∆) Γκου, Ρο, Κα   

Σύµφωνα µε τον τέταρτο, είτε ο Γκου είτε ο Ρο θα βγει δεύτερος. Ας εξετάσουµε την πρώτη εκδοχή. 

Τότε σύµφωνα µε αυτό που λέει ο δεύτερος, θα κερδίσει ο Ρο. ∆ηλαδή η σειρά τους θα είναι  

       1: Ρο, 2: Γκου 

Αυτό όµως αντίκειται σε αυτά που λέει ο πρώτος.  

Οπότε ο Γκου δεν θα βγει δεύτερος, άρα θα έχουµε την εκδοχή ότι ο Ρο θα βγει δεύτερος, δηλαδή 

     1: ------  , 2: Ρο,  3: ----- 

Τώρα, θα µπορούσε να ήταν ο Γκου τρίτος; Με άλλα λόγια, θα µπορούσε να ισχύει 

1: ------  , 2: Ρο,  3: Γκου; 

Αν ναι, τότε  θα ήταν πρώτος ο Κα, που δεν συµφωνεί µε αυτά που προέβλεψε ο τρίτος. Άρα ο 

Γκου θα έρθει πρώτος και η σειρά θα είναι   

1: Γκου , 2: Ρο,  3: Κα 

Η κατάταξη αυτή είναι συµβατή µε όσα είπαν οι τέσσερις φίλοι. 

 

21) Β) 16 cm2   

Επειδή οι γωνίες χ και ω είναι ορθές, έχουµε o o o o oφ ψ  360 χ ω  360 90 90 180+ = − − = − − = , 

δηλαδή οι φ και ω είναι παραπληρωµατικές. Φέρνουµε την ΑΓ, η οποία χωρίζει το κίτρινο 

παραλληλόγραµµο σε δύο ίσα µέρη. Συγκρίνουµε τώρα το τρίγωνο ΑΒΓ µε το ΓΕΖ. Έχουν δύο 

πλευρές αντίστοιχα ίσες, τις  ΑΒ ΓΕ 4 = = cm και ΒΓ ΓΖ 5 = = cm. Επίσης έχουν ίσες τις 

περιεχόµενες γωνίες Β∠  και ΕΓΖ∠  γιατί και οι δύο είναι παραπληρωµατικές της φ. Άρα τα 

τρίγωνα είναι ίσα. 

Συµπεραίνουµε ότι το 

κίτρινο εµβαδόν είναι 

( ) ( )ΑΒΓ∆ 2 ΑΒΓ= =

( )2 ΓΕΖ 2 8 16 = ⋅ =
cm2.    

 

 

φ 

θ 

χ 
ψ 
ω 

Α 

Β 

∆ 

Ε Ζ 

Γ 

5 

5 

5 

4 
4 

4 
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22) Α) 4 

Μπορεί ο σιδεράς να κόψει 4 κρίκους 

από δύο ζεύγη (κόκκινα στην εικόνα). 

Αυτά τα τέσσερα κοµµάτια τα 

χρησιµοποιεί για να ενώσει τα 

υπόλοιπα. Με λιγότερα από 4 

κοψίµατα, δηλαδή µε 3 ή λιγότερα, 

δεν γίνεται να ενώσει τους κρίκους σε ενιαία αλυσίδα. Ένας τρόπος να το διαπιστώσουµε είναι να 

παρατηρήσουµε ότι αν κόψει 3 κρίκους, σηµαίνει ότι τουλάχιστον 3 από τα 6 αρχικά ζεύγη θα 

µείνουν απείραχτα. Αν αυτά τοποθετηθούν σε κύκλο, υπάρχουν 4 τουλάχιστον τέσσερα ενδιάµεσα 

σηµεία που πρέπει να ενωθούν, πράγµα που δεν γίνεται µε 3 ή λιγότερους κρίκους. 

 

23) Γ) 10 

1ος τρόπος: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να µαζέψει 80 πόντους η οµάδα σε 38 παιχνίδια, αλλά εµείς 

αναζητάµε τον συνδυασµό µε τις περισσότερες ήττες. Παρατηρούµε ότι για κάθε 3 ισοπαλίες που 

θα µπορούσε να έχει η οµάδα, ο συνδυασµός «µία νίκη και δύο ήττες» έχει ακριβώς τους ίδιους 

πόντους σε ισάριθµους αγώνες αλλά περισσότερες ήττες. Άρα ο συνδυασµός «µία νίκη και δύο 

ήττες» είναι ευνοϊκότερος για τη λύση µας. Συµπεραίνουµε ότι η οµάδα µε τις περισσότερες ήττες 

έχει το πολύ δύο ισοπαλίες (γιατί αν είχε τρεις, θα τις αντικαθιστούσε µε «µία νίκη και δύο ήττες». 

Εξετάζουµε τώρα χωριστά τις περιπτώσεις µηδέν, µία ή δύο ισοπαλίες: Αν η οµάδα είχε µηδέν 

ισοπαλίες τότε τους 80 πόντους θα τους µάζευε (µόνο) από νίκες (αφού οι ήττες δεν κερδίζουν 

πόντους). Όµως αυτή η περίπτωση αποκλείεται γιατί το 80 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, ενώ 

κερδίζει 3 πόντους από κάθε νίκη. Επίσης αποκλείεται η περίπτωση της µίας ισοπαλίας γιατί τότε 

θα έπρεπε να µαζέψει 79 πόντους από νίκες, αλλά το 79 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3. Τελικά, η 

µόνη πιθανή εκδοχή είναι οι δύο ισοπαλίες, που σηµαίνει ότι έχει 78 3 26= ⋅  πόντους από 26 

νίκες. Οι ήττες είναι 38 26 – 2 10 − =  (αφαιρέσαµε από τους 38 αγώνες τις 26 νίκες και 2 

ισοπαλίες).  

2ος τρόπος: Μας ενδιαφέρει η οµάδα να έκανε όσο το δυνατόν περισσότερες ήττες. ∆ηλαδή οι 

αγώνες στους οποίους νίκησε ή ήρθε ισόπαλη να είναι όσο το δυνατόν λιγότεροι. Αφού οι νίκες 

δίνουν περισσότερους πόντους, οι αγώνες θα µειώνονται όταν αυξάνονται οι νίκες. Είναι  

80 26 3 2= ⋅ = . ∆ηλαδή µε  26  νίκες και  2  ισοπαλίες µαζεύονται οι  80  πόντοι. Περισσότερες 

νίκες θα έδιναν πάνω από  80  πόντους ενώ λιγότερες θα αντικατασταθούν από ισοπαλίες που 

σηµαίνει µεγαλύτερο πλήθος αγώνων. Εποµένως το µεγαλύτερο δυνατό πλήθος αγώνων που 

µπορεί να έχασε η οµάδα είναι  38 26 2 10− − = . 

 

24) Γ) είναι αδύνατο να είναι αναµµένοι όλοι οι γλόµποι 

∆εν ισχύει το (Α) γιατί θα µπορούσε, για παράδειγµα, ο Θαλής να πατήσει 10 φορές τον διακόπτη 

του ίδιου γλόµπου και ο φίλος του 10 φορές ενός άλλου, πάντα του ίδιου. Σε αυτή την περίπτωση 
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οι γλόµποι στο τέλος θα είναι όλοι σβηστοί, δηλαδή δεν είναι σωστό το (Α). ∆εν ισχύει το (Β), γιατί 

αν ο Θαλής και ο φίλος του ασχοληθούν µόνο µε τους 4 γλόµπους αλλά αφήσουν απείρακτο τον 

πέµπτο, τότε αυτός θα παραµείνει σβηστός. Με άλλα λόγια, υπάρχει περίπτωση να µην είναι στο 

τέλος όλοι αναµµένοι. ∆εν ισχύει το (∆) γιατί αν ο Θαλής ανάψει έναν γλόµπο και µετά δεν τον 

πειράξει ξανά ούτε αυτός ούτε ο φίλος του, τότε ο γλόµπος αυτός θα µείνει αναµµένος. Άρα δεν 

είναι αλήθεια ότι όλοι οι γλόµποι στο τέλος θα είναι σβηστοί. Θα δούµε ότι το (Γ) είναι αλήθεια, 

οπότε αυτόµατα δεν είναι σωστό το (Ε). Για να δούµε ότι το (Γ) αληθεύει θα δούµε ότι σε κάθε 

στάδιο, όταν δηλαδή και ο Θαλής και ο φίλος του πατήσουν και οι δύο από έναν διακόπτη, τότε το 

πλήθος των αναµένων γλόµπων θα είναι 0 ή 2 ή 4 ενώ αποκλείεται να είναι 1 ή 3 ή 5. Πράγµατι, 

κάθε φορά που ο Θαλής πατάει έναν διακόπτη, το πλήθος των αναµένων γλόµπων  αλλάζει κατά 

1± . Ισχύει το ίδιο και για την περίπτωση του φίλου του. Έτσι το πλήθος των αναµένων γλόµπων 

όταν πατήσουν και οι δύο από έναν διακόπτη, είτε θα αυξηθεί κατά 2 ή θα µείνει αµετάβλητο σε 

πλήθος ή θα µειωθεί κατά 2. Πάντως αλλάζει κατά άρτιο αριθµό. Όπως και να είναι, οι  αναµµένοι 

γλόµποι από 0 αρχικά, θα γίνουν 0 ή 2 ή 4 αργότερα και θα παραµείνει άρτιο πλήθος. ∆ηλαδή σε 

κάθε στάδιο θα είναι 0 ή 2 ή 4, ενώ ποτέ δεν θα γίνουν 1 ή 3 ή 5. Ειδικά, αποκλείεται να είναι 

αναµµένοι και οι 5 όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.     

 

25) Β) 3 

Στην ισότητα m n20 m (m n)= −  δεν µπορεί να είναι m 1 = γιατί θα είχαµε τότε 

1 n20 1 (1 n) 1 n= × − = −  που δίνει n αρνητικό, ενώ ξέρουµε ότι είναι φυσικός. Επίσης δεν µπορεί να 

είναι m 3 ≥  γιατί τότε m n 320 m (m n) 3 1 27= − ≥ ⋅ = , που δεν ισχύει. Άρα υποχρεωτικά m 2= . 

Είναι τότε m n 2 n n20 m (m n) 2 (2 n) 4(2 n)= − = − = − οπότε n2 n 5− = . Mε έλεγχο µικρών τιµών του n 

βλέπουµε ότι n ≠ 0, 1 ή 2 αλλά το n 3=  ικανοποιεί την εξίσωση αφού 32 3 5− = . Για επαλήθευση, 

έχουµε 2 320 4 5 2 (2 3)= × = − . Ας σηµειωθεί ότι κανένα άλλο n δεν ικανοποιεί την n2 n 5− =  γιατί 

µπορούµε να δείξουµε ότι  5 = 32 3− < 42 4− < 52 5− <  ...  (η διαφορά δύο διαδοχικών όρων είναι 

θετική καθώς n 1 n n2 (n 1) (2 n) 2 1 2 1 0+⎡ ⎤− + − − = − ≥ − >⎣ ⎦ ). 

 

26) ∆)  
Θα δούµε ότι οι περιπτώσεις (Α), (Β), (Γ) και (Ε) αποκλείεται να είναι το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας που περιγράφουµε. Πραγµατικά, (Α) αφού η πρώτη γραµµή έχει και τα 4 τετραγωνάκια 

βαµµένα, αποκλείεται το 0 που αναγράφεται στην πρώτη γραµµή. Άρα αυτή η περίπτωση δεν 

προκύπτει από την διαδικασία. (Β) Αν κοιτάξουµε την στήλη µε τους αριθµούς 1, 2, 1, 3 

παρατηρούµε ότι το άθροισµά τους είναι 1+2+1+3 = 7. Αυτό σηµαίνει ότι συνολικά είναι βαµµένα 

κόκκινα 7 τετραγωνάκια. Όµως το άθροισµα των αριθµών 2, 2, 3, 1 στη γραµµή είναι 2+2+3+1=8. 

Το γεγονός ότι βρήκαµε διαφορετικό πλήθος από βαµµένα τετραγωνάκια, σηµαίνει ότι αυτή η 

περίπτωση αποκλείεται. (Γ) Αφού δύο γραµµές έχουν από 0 κόκκινα τετραγωνάκια, τότε κάθε 
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στήλη έχει το πολύ 2 βαµµένα τετραγωνάκια. Όµως βλέπουµε στήλη σηµειωµένη µε 3, οπότε 

αποκλείεται και αυτή η περίπτωση. (Ε) Τα κόκκινα τετραγωνάκια στις γραµµές µε τα 3, µπαίνουν 

στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη στήλη (το κενό τετραγωνάκι σε αυτές τις γραµµές είναι το πρώτο, 

λόγω του 0 στην πρώτη στήλη). Έτσι η τρίτη στήλη θα είχε τουλάχιστον δύο βαµµένα 

τετραγωνάκια, αλλά στο κάτω περιθώριο γράφει 1.  Άρα και αυτή η περίπτωση αποκλείεται. Τώρα, 

παρόλο που δεν το ζητά η 

άσκηση, πρέπει να εξετάσουµε 

κατά πόσο η περίπτωση (∆) είναι 

εφικτή.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να 

βαφτούν τα τετραγωνάκια ώστε  

να ταιριάζουν στον πίνακα. ∆ύο 

τέτοιοι είναι οι διπλανοί. 
        

27) ∆) 2 Κ 3< ≤  

Είναι K 6 6 6 6 6 0 4 2= + + + ≥ + > = . Αυτό δείχνει την αριστερή ανισότητα. Για την δεξιά 

µεγαλώνουµε το τελευταίο 6 σε 9 και µε χρήση της 9 3=  έχουµε  

K 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 3 6 6 3 6 3 3= + + + ≤ + + + = + + + = + + = + =  

όπως θέλαµε. 

 

28) Γ) 245  

Τα γινόµενα που εξετάζουµε τοποθετηµένα σε µορφή πίνακα, είναι τα  

  

 

 

 

 

Το άθροισµα των αριθµών ανά γραµµή, βγάζοντας 

κοινούς παράγοντες, είναι αντίστοιχα  

 

 

 

1 1×     1 2×     1 3×    1 4×    1 5×     1 6×    1 7×    1 8×     1 9×  

2 1×    2 2×    2 3×    2 4×    2 5×   2 6×    2 7×   2 8×     2 9×  

                                              . . .  

9 1×    9 2×    9 3×    9 4×    9 5×    9 6×    9 7×    9 8×     9 9×  

1 (1 2 3 4 5 6 7 8 9) 1 45× + + + + + + + + = ×    

2 (1 2 3 4 5 6 7 8 9) 2 45× + + + + + + + + = ×  

                              . . .  

9 (1 2 3 4 5 6 7 8 9) 9 45× + + + + + + + + = ×  

2 1 2 2 

2 

2 

1 

2 

2 1 2 2 

2 

2 

1 

2 
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Προσθέτοντας τώρα τα αθροίσµατα που βρήκαµε, βγάζοντας το 45 ως κοινό παράγοντα, θα 

βρούµε 2(1 2 3 4 5 6 7 8 9) 45 45 45 45+ + + + + + + + × = × = . 

 

29) Β) της 5ης στήλης 
Πρώτα από όλα προσδιορίζουµε πόσες στήλες και πόσες γραµµές έχει ο πίνακας. Από τους 

αριθµούς που δίνονται στην τελευταία γραµµή συµπεραίνουµε ότι οι στήλες είναι 120 105 15− = . 

Από τον τρόπο τοποθέτησης των αριθµών (ένας στη πρώτη γραµµή, δύο στην δεύτερη, τρεις στην 

τρίτη και λοιπά) οι γραµµές είναι όσες οι στήλες, δηλαδή 15.  

Θέλουµε την στήλη µε το µεγαλύτερο άθροισµα. Παρατηρούµε ότι κάθε στήλη µε την επόµενή της 

έχουν τις εξής οµοιότητες και διαφορές: α) η επόµενη περιέχει έναν αριθµό λιγότερο και β) οι 

αριθµοί της επόµενης στήλης, εκτός από 

τον πρώτο, είναι κατά µία µονάδα 

µεγαλύτεροι από τον αµέσως αριστερά 

τους. Με αυτό κατά νου, και χωρίς να 

κάνουµε τις προσθέσεις των αριθµών σε 

κάθε στήλη, συµπεραίνουµε ότι η 

δεύτερη στήλη έχει µεγαλύτερο 

άθροισµα από την πρώτη διότι στην 

πρόσθεση της δεύτερης α) χάνουµε τον 

προσθετέο 1 της πρώτης στήλης και β) 

αυξάνει το άθροισµα κατά 14 µονάδες, 

µία για κάθε αριθµό στην στήλη αυτή. Άρα η δεύτερη στήλη έχει µεγαλύτερο άθροισµα από την 

πρώτη. Όµοια η τρίτη έχει µεγαλύτερο άθροισµα από την δεύτερη διότι α) χάνουµε τον προσθετέο 

3 της δεύτερης στήλης και β) αυξάνει το άθροισµα κατά 13 µονάδες, µία για κάθε αριθµό στην 

στήλη αυτή. Όµοια σκεπτόµενοι µπορούµε να κάνουµε σύγκριση της τρίτης και τέταρτης στήλης 

καθώς και της τέταρτης και πέµπτης. Και στις δύο περιπτώσεις, το άθροισµα αυξάνει. Η πρώτη 

φορά που µειώνεται το άθροισµα είναι από την  πέµπτη στήλη στην έκτη γιατί χάνουµε 15 µονάδες 

και κερδίζουµε µόνο 10, οπότε συνολικά το άθροισµα µειώνεται. Από κει και πέρα, κάθε επόµενη 

στήλη έχει µικρότερο άθροισµα γιατί χάνουµε έναν «µεγάλο αριθµό» (σίγουρα µεγαλύτερο από το 

15 στην αρχή της πέµπτης στήλης) ενώ κερδίζουµε «µικρό αριθµό» (σίγουρα λιγότερες µονάδες 

από τις µονάδες που κερδίσαµε µεταξύ πέµπτης και έκτης στήλης). Άρα το µεγαλύτερο άθροισµα 

το έχει η 5η στήλη.  

 

30) Β) 3   
Πρώτα από όλα παρατηρούµε ότι κανένας από τους δύο δεν έχει το 1 γιατί θα µάντευε αµέσως, 

από τη πρώτη φορά που µίλησε, ότι ο άλλος έχει το 2. Κανείς τους όµως δεν το µάντεψε όταν 

πρωτοµίλησε. Εξετάζουµε τώρα αν η Άννα θα µπορούσε να έχει το 2. Σε αυτή την περίπτωση 

συµπεραίνει, αρχικά, ότι ο Βασίλης έχει είτε το 1 είτε το 3 αλλά δεν µπορεί σε αυτό το στάδιο να 
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είναι σίγουρη για πιο από τα δύο. Όµως, την δεύτερη φορά που µίλησε θα έβγαζε το συµπέρασµα 

ότι ο Βασίλης έχει το 3 (αφού δεν έχει το 1). Ωστόσο η Άννα είπε ότι ο αριθµός του Βασίλη είναι 

διαιρέτης του 20, ενώ ο 3 δεν είναι. Συνεπώς η Άννα δεν έχει το 2.  Συνεχίζουµε εξετάζοντας αν η 

Άννα θα µπορούσε να έχει το 3. Στην περίπτωση αυτή ο Βασίλης θα είχε το 2 ή το 4. Αν ο Βασίλης 

είχε το 2, θα καταλάβαινε αµέσως ότι η Άννα έχει το 3 γιατί ήξερε ότι δεν έχει το 1. Το γεγονός ότι 

δεν το σκέφτηκε αυτό ο Βασίλης σηµαίνει ότι η Άννα θα έβγαζε (όπως και έκανε) το συµπέρασµα 

ότι ο Βασίλης έχει το 4, το οποίο άλλωστε διαιρεί το 20. Η περίπτωση αυτή, δηλαδή ότι η Άννα είχε 

το 3 και έβγαλε το συµπέρασµα ότι ο Βασίλης έχει το 4, είναι δεκτή. Μένει να εξετάσουµε αν 

υπάρχει και άλλη εκδοχή. Αν η Άννα είχε το 4, το µόνο που θα µπορούσε να συµπεράνει είναι ότι ο 

Βασίλης έχει το 3 ή το 5. Όπως και οι δύο περιπτώσεις, 4 η Άννα και 3 ο Βασίλης ή 4 η Άννα και 5 

ο Βασίλης, οδηγούν σε ακριβώς τον ίδιο διάλογο οπότε δεν µπορούµε να τους διακρίνουµε. Το ίδιο 

αν η Άννα είχε το 5 ή οποιονδήποτε µεγαλύτερο.  

 

 

 

 
1) Ε) 13  

Στο διάγραµµα φαίνεται η γραµµή όπoυ το ύψος της επιφάνειας του νερού είναι 30 cm. Στον 

οριζόντιο άξονα βλέπουµε τις ώρες που το ύψος είναι πάνω από 30 cm. Είναι από τις 4 έως τις 11 

και ξανά από τις 14 έως τις 20, δηλαδή για 7 ώρες την πρώτη φορά και 6 την δεύτερη. Σύνολο 13 

ώρες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Β) 2  

Έχουµε 3 3 3 32 2 4 2 8 8 2= ⋅ = = = . Άλλος τρόπος να φτάσουµε στο ίδιο αποτέλεσµα 

είναι 

1
1 1 1 1 31 13

3 3 6 3 6 62 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+⎛ ⎞

⎜ ⎟= ⋅ = ⋅ = = = =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Α 

Επίπεδο 5 –  (Β' και Γ' Λυκείου)  

ύψος νερού (cm) 

χρόνος 
(ώρες) 
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126 5 32

3) Γ) 5 

Έστω x ο µεσαίος αριθµός. Αφού το γινόµενο 

των τριών πρώτων αριθµών είναι 30 και οι δύο 

από αυτoύς είναι 2 και x, o άλλος (ο δεύτερος) 

είναι o 15
x

. Ανάλογα, από το γινόµενο  360 των τριών τελευταίων συµπεραίνουµε ότι ο τέταρτος 

είναι 30
x

. Οι τρεις µεσαίοι έχουν γινόµενο 90, οπότε 15 30x 90
x x
⋅ ⋅ = . Λύνοντας την εξίσωση θα 

βρούµε x 5= . Για επαλήθευση, γράφουµε τον 

πλήρη πίνακα όταν x 5= , και παρατηρούµε 

ότι τα γινόµενα είναι όπως τα δίνει το 

πρόβληµα.  

  

4) Β) π 2−  

Το γαλάζιο χωρίο είναι ίσο µε το ροζ στο σχήµα δεξιά. 

Μεταφέρουµε το γαλάζιο χωρίο  στο ροζ, οπότε το σχήµα 

γίνεται ευκολότερο. Το ζητούµενο χωρίο είναι η διαφορά του 

τεταρτοκυκλίου  ΓΒΕ∆ από το ορθογώνιο τρίγωνο ΓΒ∆. Άρα 

ισούται 21 1π 2 2 2 π 2
4 2

⋅ − ⋅ ⋅ = −  τ.µ. 

 

5) Γ) 32 cm2 

Τα τρίγωνα ΑΕΜ και ΑΒΝ είναι ίσα ως 

ορθογώνια µε ΑΕ Γ∆ ΑΒ= =  και, λόγω 

παραλληλίας των ΑΝ, ΕΜ , έχουµε  

1 1 1Μ Α Ν∠ = ∠ = ∠ . Έτσι το ΑΝΜΕ είναι 

ισεµβαδικό µε το ΑΒΝΜ. Επίσης το 

ΑΝΜΕ ισούται µε το ΝΓ∆Μ από το 

οποίο προέκυψε µε την δίπλωση. Άρα 

τα ισεµβαδικά  ΑΒΝΜ, ΝΓ∆Μ έχουν, το 

καθένα, εµβαδόν όσο το µισό του 

αρχικού ορθογωνίου  παραλληλογράµµου, δηλαδή 1 4 16 32
2
⋅ ⋅ =   cm2. Συµπεραίνουµε ότι και το 

ίσο τους ΑΝΜΕ έχει εµβαδόν 32 cm2.  

 

6) Γ) 72 cm 

H ψαλιδιά χωρίζει τον σπάγκο σε 9 κοµµάτια. Τα τέσσερα δεξιά έχουν το ίδιο µήκος ενώ αριστερά 

έχουµε δύο µε κοινό µήκος και άλλα τρία µε επίσης κοινό µήκος. Στην εικόνα βλέπουµε τις 

τέσσερις πιθανές ψαλιδιές µε βάση τα µήκη 4 cm και 9 cm δύο κοµµατιών. Εξετάζουµε χωριστά τις 

Α Β 

Γ ∆ 

Ε 

Α 

Β Γ 

∆ 

Ε 

Μ 

Ν 

1 
1 

1 

12 2 x 
15 
x 

30 
x 
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περιπτώσεις αυτές. Στην πρώτη εκδοχή έχουµε δύο κοµµάτια των 4 cm αριστερά, τέσσερα των 9 

cm δεξιά και εµφανίζονται άλλα τρία αριστερά, µήκους 8 cm το καθένα. Άρα το αρχικό µήκος του 

σπάγκου είναι 2 4 4 9 3 8 68× + × + × =  cm. Όµοια σκεπτόµενοι, το αρχικό µήκος του σπάγκου στη 

δεύτερη εκδοχή είναι  2 9 4 4 3 18 88× + × + × =  cm. Στην τρίτη είναι 2 4,5 4 4 3 9 52× + × + × = cm 

και στην τέταρτη 2 2 4 9 3 4 52× + × + × =  cm. Συνεπώς από τις τιµές που δίνονται, εκείνη που δεν 

µπορεί να είναι το αρχικό µήκος του σπάγκου είναι η 72 cm.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ∆) 11 

Η ανισότητα γράφεται 2 100 3 100(n ) (5 )<  που ισοδυναµεί µε την 2 3n 5 125< = , αφού οι  2 3n , 5   

είναι θετικοί. Έπεται ότι  n 11=  αφού 2 211 121 125 144 12= < < = .  

 

8) ∆) 1f(x)
x

=  

Βρίσκουµε την 1f
x

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 σε κάθε µία από τις περιπτώσεις, χωριστά, και ελέγχουµε κατά πόσο ισχύει η 

ισότητα 1 1f
x f(x)

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Για την (Α) όπου 2f(x)
x

=  έχουµε 1f 2x
x

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ενώ 1 x
f(x) 2

=  , οπότε οι 

συναρτήσεις δεν είναι ίσες. Με παρόµοιο τρόπο βρίσκουµε για την (Β) 1 xf
x x 1

⎛ ⎞ =⎜ ⎟ +⎝ ⎠
 

ότι 1 x 1
f(x)

= + , για την (Γ) 1f 1 x
x

⎛ ⎞ = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ότι  1 x
f(x) x 1

=
+

,  για την (∆) 1f x
x

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ότι ( )f x x=  και 

για την (Ε) 1 1f x
x x

⎛ ⎞ = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ότι 2
1 x

f(x) x 1
=

+
. Άρα ισχύει η ισότητα 1 1f

x f(x)
⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 για την (∆) και µόνον 

αυτή. 

9 

4 9 

4 

9 4 4 9 
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9) Ε) x 8< −  

Το σηµείο που πρέπει να προσεχθεί είναι ότι η άσκηση ρωτά ποια από τις απαντήσεις (Α) έως (Ε) 

είναι σίγουρα σωστή από την υπόθεση 3 2x 64 x< < . Θα δούµε ότι είναι η (Ε). Ας σηµειωθεί ότι για 

να δείξουµε ότι κάποιο συµπέρασµα δεν έπεται από την υπόθεση, αρκεί να βρούµε ένα 

παράδειγµα αριθµού που ικανοποιεί την υπόθεση αλλά όχι το συµπέρασµα.  

Το (Α) δεν έπεται διότι ο x 9= −  ικανοποιεί την υπόθεση 3 2x 64 x< <  (επαλήθευση:  
3 3 2 2x ( 9) 729 64 81 ( 9) x= − = − < < = − = ) αλλά όχι την 0 x 64< < . Το ίδιο ακριβώς παράδειγµα, 

δηλαδή το x 9= − , δείχνει ότι δεν ικανοποιείται καµία από τις (Β), (Γ) και (∆). Ας δούµε τώρα την 

λύση της 3 2x 64 x< < . Πρέπει να συναληθεύουν οι 3x 64<  και 264 x< . Η πρώτη γράφεται 
3 3x 4< . Αφού  η συνάρτηση 3y x= είναι γνήσια αύξουσα, συµπεραίνουµε ότι x 4<  ή αλλιώς 

x ( ,4)∈ −∞ (*). Η δεύτερη γράφεται (x 8)(x 8) 0− + > , οπότε x ( , 8) (8, )∈ −∞ − ∪ ∞  (**). Οι (*) και (**) 

συναληθεύουν στο x ( , 8)∈ −∞ −  οπότε ισχύει x 8< − .  

 

10) Ε) 108 

∆ίνουµε ονόµατα Κ, Λ και 

λοιπά, στους αριθµούς του 

άξονα, αρχίζοντας από τον 

πιο µικρό από τους σηµειωµένους. Η απόσταση από έναν φυσικό στο σχήµα µέχρι τον επόµενο 

είναι, βέβαια, φυσικός. ∆εν µπορεί να είναι 2 ή περισσότερο γιατί από τον  Κ έως τον Φ είναι 11 

διαστήµατα µεταξύ τους. Άρα ο Φ θα διέφερε από τον Κ κατά 22 τουλάχιστον ενώ από τον 93 έως 

τον 112 είναι 19 µονάδες. Άρα οι αριθµοί Κ, Λ, έως Φ διαφέρουν κατά 1 (είναι διαδοχικοί φυσικοί). 

Τώρα, ένας από τους διαδοχικούς Κ, Λ, Μ και Ν είναι πολλαπλάσιο του 4 και θα εντοπίσουµε 

ποιος. Αν ήταν ο Κ, τότε θα ήταν και Ξ από τους σηµειωµένους µε • αλλά κανένας άλλος 

(επισηµαίνουµε ότι και ο Σ θα ήταν πολλαπλάσιο του 4, αλλά δεν είναι σηµειωµένος). ∆ηλαδή 

µόνον δύο από τους αριθµούς µας θα ήσαν πολλαπλάσια του 4, ενώ ξέρουµε ότι είναι τρεις. Άρα ο 

Κ δεν είναι πολλαπλάσιο του 4. Αν ήταν ο Λ πολλαπλάσιο του 4 τότε θα ήταν και ο Τ, αλλά κανείς 

άλλος. Άρα ούτε ο Λ είναι πολλαπλάσιο του 4. Όµοια βλέπουµε ότι ούτε ο Μ είναι κατάλληλος γιατί 

µαζί του πάει µόνον ο Π. Άρα µένει ο Ν, που µαζί µε τους Ρ και Φ συµπληρώνουν την τριάδα των 

πολλαπλασίων του 4. Αφού Κ 94 ≥ έχουµε ότι ο ικανοποιεί Ν Κ 3 97= + ≥ . Επίσης, αφού Φ 111≤ , 

έχουµε Ν Φ – 8 111 8 103= ≤ − = , που σηµαίνει ότι 97 Ν 103≤ ≤ . Αλλά πολλαπλάσιο του 4 µε 

αυτούς τους περιορισµούς είναι µόνον ο 100. Άρα Ν 100= , οπότε ο µεγαλύτερος από τους 

σηµειωµένους αριθµούς είναι 

ο Φ Ν 8 108= + = . Για έλεγχο, 

σχεδιάζουµε τους αριθµούς 

µας στον άξονα, αρχίζοντας από τον Ν 100= . Οι αριθµοί µας είναι οι 97, 98, 99, 100, 101, 103, 

104, 106 και 108, όπου σηµειώσαµε µε κόκκινο τα πολλαπλάσια του 4.  

    Κ      Λ     Μ      Ν     Ξ      Ο      Π      Ρ      Σ      Τ      Υ      Φ 

    97     98    99    100  101  102  103  104  105   106   107   108 
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11) Α) 240 

∆ιψήφιος αριθµός που είναι δύναµη του 5 είναι µόνο ο 25 25=  (η επόµενη δύναµη του 5 είναι ο 
35 125=  που είναι τριψήφιος). ∆ιψήφιες δυνάµεις του 2 είναι οι 42 16= ,  52 32=  και 62 64= . Το 

άθροισµα των (τεσσάρων) ψηφίων των ηλικιών είναι είτε 2+5+1+6 =14, ή 2+5+3+2=12 ή 

2+5+6+4=17. Από αυτούς είναι περιττός µόνον ο τελευταίος. Οπότε οι ηλικίες είναι 25 και 64, 

αντίστοιχα. Το γινόµενο των ψηφίων είναι 2 5 6 4 240× × × = .  

 

12) Ε) 70 

Τα άτοµα που δεν επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο ήσαν 100 90 10− = . Όµοια, αυτοί που 

δεν επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο ήσαν 10 και αυτοί που δεν επισκέφθηκαν το Λαογραφικό 

Μουσείο ήσαν επίσης 10. Συµπεραίνουµε ότι το πολύ 10 10 10+ +  άτοµα δεν επισκέφθηκαν κάποιο 

από τα αξιοθέατα. Άρα οι υπόλοιποι 100 30 70− = , και ίσως περισσότεροι,  επισκέφθηκαν και τα 

τρία αξιοθέατα. 

 

13) Α) ( , 0) (3, )−∞ ∪ + ∞  

Οι ποσότητες  x  και  x 3−  µέσα στα απόλυτα αλλάζουν πρόσηµο στα x 0=  και  x 3= , οπότε για 

να λύσουµε την ανίσωση διακρίνουµε περιπτώσεις  x 0,  0 x 3< ≤ <   και  3 x≤ .  

Με τον περιορισµό x 0< , η ανίσωση γίνεται x (x 3) 3− − − > . Λύνοντας θα βρούµε x 0< . 

Λαµβάνοντας υπόψη και τον περιορισµό, είναι δεκτές όλες οι τιµές x 0< .  

Με τον περιορισµό 0 x 3≤ < , η ανίσωση γίνεται x (x 3) 3− − > , ισοδύναµα 3 3> , που δεν ισχύει. 

Άρα δεν υπάρχουν  x  µε 0 x 3≤ <  που ικανοποιούν την ανίσωση.  

Με τον περιορισµό 3 x≤ , η ανίσωση γίνεται x (x 3) 3+ − > . Λύνοντας θα βρούµε x 3> . 

Λαµβάνοντας υπόψη και τον περιορισµό, είναι δεκτές όλες οι τιµές x 3> .  

Συνοψίζοντας, οι λύσεις της ανίσωσης είναι τα x µε x 0<   ή µε x 3> . Ως σύνολο, γράφονται 

( , 0) (3, )−∞ ∪ + ∞ .  

 

14) Γ) Τα κορίτσια είναι διπλάσια από τα αγόρια 

1ος τρόπος: Ο µέσος όρος των βιβλίων των κοριτσιών είναι 0,2 πάνω από τον µέσο όρο της τάξης, 

ενώ των αγοριών είναι 0,4 κάτω. Αφού το 0,4 είναι διπλάσιο του 0,2 σηµαίνει ότι υπάρχουν δύο 

κορίτσια για κάθε αγόρι, ώστε να ισοσταθµίζεται το πλήθος των βιβλίων. Με άλλα λόγια, συνολικά 

τα κορίτσια είναι διπλάσια από τα αγόρια. 

2ος τρόπος: Αν  Α  το πλήθος των αγοριών και  Κ  το πλήθος των κοριτσιών της τάξης, θα 

βγάλουµε σχέση µεταξύ των  Α  και  Κ  µετρώντας το πλήθος των βιβλίων µε δύο διαφορετικούς 

τρόπους.  

Όλα µαζί τα παιδιά είναι Α Κ+ , οπότε το πλήθος των βιβλίων είναι ( )4 Α Κ+ . Επίσης, τα βιβλία 

των αγοριών είναι 3,6Α και των κοριτσιών 4,2Κ, οπότε συνολικά τα βιβλία είναι 3,6Α 4,2Α+ . 
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Εξισώνοντας το πλήθος των βιβλίων από τις δύο µορφές που βρήκαµε, έχουµε 

( )4 Α Κ 3,6Α 4,2Κ+ = +   ή  0,4Α 0,2Κ= . Αυτή γράφεται 4Α 2Κ= , οπότε 2Α Κ= . Η τελευταία λέει 

ότι το πλήθος  Κ  των κοριτσιών είναι  2Α, δηλαδή διπλάσιο από το πλήθος των αγοριών. 

 

15) Γ) 144 m2 

Αν ονοµάσουµε α την υποτείνουσα του 

ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, τότε οι διαγώνιες 

των δύο µικρών τετραγώνων είναι επίσης α, 

όπως και η πλευρά του µεγάλου τετραγώνου. 

Από το σχήµα βλέπουµε ότι 

2α ∆Η ΕΚ 16 = = = µέτρα, οπότε α 8=  µέτρα. 

Από το Πυθαγόρειο Θεώρηµα στο ισοσκελές 

ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ έχουµε 
2 2 2 2ΑΒ ΑΓ ΒΓ α 64+ = = = , οπότε 
2 2ΑΒ ΑΓ 32= = . Το ζητούµενο εµβαδόν 

αποτελείται α) από το µεγάλο τετράγωνο 

εµβαδού 2α 64= , β) από τα δύο µικρά 

τετράγωνα, το καθένα εµβαδού 2ΑΒ 32=  και γ) το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ εµβαδού 21 AB 16
2

= . 

Το συνολικό εµβαδόν είναι 64 32 32 16 144+ + + =  m2 . (Για τον υπολογισµό θα γλυτώναµε λίγο 

χρόνο αν παρατηρούσαµε ότι από το Πυθαγόρειο Θεώρηµα τα δύο µικρά ορθογώνια έχουν 

άθροισµα εµβαδών όσο το µεγάλο τετράγωνο. Επίσης, το τρίγωνο είναι το 1
4

 του µεγάλου 

τετραγώνου, οπότε όλα µαζί είναι 12
4

+  φορές το µεγάλο τετράγωνο. Άρα όλα µαζί είναι 

12 64 144
4

⎛ ⎞+ ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 m2, όπως πριν). 

 

16) ∆) 28 cm     

Εξετάζουµε πότε µεγαλώνει περισσότερο η µύτη του Πινόκιο: αν πρώτα πει αλήθεια και µετά 

ψέµατα ή το ανάποδο. Αν  x  το µήκος της µύτης του κάποια στιγµή τότε µία αλήθεια πρώτα και 

ένα ψέµα µετά κάνουν την µύτη του µήκος 2(x 2) 2x 4− = −  ενώ ψέµατα πρώτα και αλήθεια µετά 

την κάνουν 2x 2− . Επειδή  2x 2 2x 4− > − , σηµαίνει ότι η µύτη του µεγαλώνει περισσότερο όταν 

πρώτα πει ψέµατα και µετά αλήθεια. Αφού ο Πινόκιο είπε δύο φορές ψέµατα και δύο αλήθεια, 

αποκτά την µεγαλύτερη δυνατή µύτη αν πει, µε την εξής σειρά,  Ψέµατα-Ψέµατα-Αλήθεια-Αλήθεια. 

Τότε η µύτη θα γίνει 8→16→32→30→28 cm. 

 

16  m 

16  m 

Α 

Β 

∆ 

Ε 

Η 

Γ 

Ζ 

Κ Θ 

α 

α α 

α 
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17) Β) 19π
6

 

Καθώς περιστρέφεται το τρίγωνο από την αρχική 

θέση Ι µέχρι την ΙΙ, η κορυφή Α θα καταλήξει 

στην θέση ∆. Κατά την διαδροµή αυτή θα 

διαγράψει τόξο σε κύκλο ακτίνας 1 (πράσινη 

γραµµή στο σχήµα). Η γωνία περιστροφής είναι 
o210   διότι  οABΓ 360 ∆ΒΖ ΖΒΑ= − − =  
ο ο ο ο360 90 60 210− − = . Η περιστροφή του 

τριγώνου από την θέση ΙΙ στην ΙΙΙ αφήνει 

αµετακίνητο το ∆. Η περιστροφή από την θέση ΙΙΙ 

στην ΙV φέρνει το ∆ στο Ε κατά µήκος τόξου, 

όπως πριν,  o210 . Τέλος, το τρίγωνο 

περιστρέφεται από την θέση IV στην V, οπότε το σηµείο Ε επιστρέφει για πρώτη φορά στην αρχική 

του θέση Α. Η γωνία περιστροφής είναι o o o o oEZA 360 90 60 60 150= − − − = . Η συνολική 

περιστροφή είναι κατά γωνία o o o o210 210 150 570+ + = . Άρα το µήκος που διαγράφει είναι 570
360

 

περιφέρειας ακτίνας 1, δηλαδή  είναι  570 19π2π 1
360 6

⋅ ⋅ = .     

 

18) Β) 10
3

 

Ονοµάζουµε  Ε  το κέντρο του 

ηµικυκλίου, ∆  το σηµείο επαφής 

µε την  ΒΓ  και  x  την ακτίνα του. 

 Τα ορθογώνια τρίγωνα  ΑΒΓ  και  

∆ΕΓ  είναι όµοια γιατί έχουν κοινή 

γωνία την  Γ . Εποµένως οι 

πλευρές τους είναι ανάλογες, 

ειδικότερα  ΑΒ ΒΓ
∆Ε ΕΓ

=   ή  5 13
x 12 x
=

−
  ή  ( )5 12 x 13x− =   ή  60 5x 13x− =   ή  18x 60=   ή  

60 10x
18 3

= = . 

 

19) Γ) 4 3  

Ονοµάζουµε Κ το κέντρο του κύκλου, Α το σηµείο όπου υπάρχει το 12 στο ρολόι, Β το σηµείο του 

1 και Γ του 2. Επειδή ο λεπτοδείκτης στρίβει κατά o360  σε 12 ώρες, σηµαίνει ότι κάθε ώρα 

προχωρά κατά o30 .  

12 

13 

5 

x 

x 

Α 

Β 

Γ 

∆ 

Ε 

V 

I 

II 

III 

IV 

A 

B 

Γ 

∆ 

Ε 

Ζ 
210o 

150o 

210o 
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∆ηλαδή η γωνία ΑΚΒ∠  είναι o30  και η ΑΚΓ∠  είναι o60 . Η απόσταση ΚΑ είναι όση η απόσταση 

από το 9 µέχρι το 10 στην εικόνα του ρολογιού, δηλαδή 1 12 6
2
⋅ =  cm. Από τα ορθογώνια τρίγωνα 

ΚΑΒ, ΚΑΓ έχουµε αντίστοιχα ο 3AΒ ΚΑ εφ30 6 2 3
3

= ⋅ = ⋅ =   και  οAΓ ΚΑ εφ60 6 3= ⋅ =  cm. 

Άρα  ΒΓ ΑΓ ΑΒ 6 3 2 3 4 3= − = − =  cm.  

 

20) Ε) κατασκευή µε άθροισµα 220 είναι αδύνατη 

Εξετάζουµε πρώτα πόσα µπορεί να είναι τα ζάρια: Έστω Ν το πλήθος τους, θεωρώντας ότι 

υπάρχει κατασκευή µε τις παραπάνω προδιαγραφές. Τότε το άθροισµα των αριθµών στις τέσσερις 

εξωτερικές µακρόστενες πλευρές είναι 14Ν διότι κάθε ζάρι προσθέτει 7 7 14+ =  στο συνολικό 

άθροισµα. Μένουν οι αριθµοί στα δύο πλάγια. Αν τους 

αγνοήσουµε προς στιγµήν, πρέπει να έχουµε 14Ν 220 <  (το 

άθροισµα είναι 220 αν λάβουµε υπόψη και τα δύο πλάγια). Άρα Ν 15=  διότι 14 15 210⋅ =  ενώ 

14 16 224 220⋅ = > ). Αφού τα ζάρια είναι 15, τότε τα δύο πλαϊνά πρέπει να έχουν άθροισµα 

220 14 15 220 210 10− ⋅ = − = . Με µία απρόσεκτη σκέψη θα έλεγε κανείς ότι στα πλάγια 

εµφανίζεται το 5, και η εικόνα είναι όπως φαίνεται δεξιά. 

Τα 2 που εµφανίζονται είναι η απέναντι πλευρά του 5, σε κανονικό ζάρι. Τα πράγµατα όµως δεν 

είναι ακριβώς έτσι: Επειδή τα ζάρια είναι περιττού πλήθους (15) η σωστή εικόνα είναι  

 

 

  

οπότε το συνολικό άθροισµα είναι 210 (για τα µακρόστενα τµήµατα της κατασκευής) συν 5 2 7+ =  

για τα πλαινά. ∆ηλαδή  210 7 217+ = , πάντως όχι 220. Συνεπώς δεν υπάρχει τέτοια κατασκευή. 

 

21) Β) 2 

Έστω Α το πλήθος των αρνητικών αριθµών που µας δίνονται και Θ των θετικών (οι υπόλοιποι 

µέχρι το 20 είναι 0). Το γινόµενο δύο αριθµών είναι αρνητικό µόνο αν ο ένας είναι αρνητικός και ο 

10             11    12     1               2  

8              7      6      5               4  

3  9   
x  cm 

Α Β Γ

Κ

x 

6  30o 
30o 
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άλλος θετικός. Συνεπώς τέτοια γινόµενα έχουµε ακριβώς Α×Θ. Μας δίνεται ότι ακριβώς 77 

γινόµενα είναι αρνητικά. Όµως υπάρχουν µόνο δύο τρόποι (χωρίς να λάβουµε υπόψη τη σειρά των 

παραγόντων) να γράψουµε τον 77 ως γινόµενο δύο φυσικών, συγκεκριµένα 77 1 77 7 11= ⋅ = ⋅ . 

Από αυτούς δεν µας ενδιαφέρει ο 1 77⋅  διότι ο ένας παράγοντας είναι µεγαλύτερος από το πλήθος 

20 όλων των αριθµών µας. Άρα έχουµε µόνο µία εκδοχή, την 77 7 11= ⋅ . Συνεπώς έχουµε είτε 7 

αρνητικούς και 11 θετικούς αριθµούς, ή το ανάποδο. Πάντως, συνολικά οι θετικοί και αρνητικοί 

είναι 7+11=18. Άρα 20 18 2− =  αριθµοί από τους δοσµένους, είναι ίσοι µε 0. 

 

22) Γ) 81 N 243< ≤  

Έστω Ν ο αριθµός και έστω ν το πλήθος των ψηφίων του. Η προσθήκη ενός 1 στην αρχή του, 

ουσιαστικά σηµαίνει ότι ο αριθµός γίνεται ν10 Ν+  (Αν κανείς δεν το βλέπει αυτό αµέσως, ας 

κάνουµε ένα παράδειγµα: Ας πούµε ότι ο αριθµός µας ήταν ο τριψήφιος 452. Τότε η προσθήκη 

ενός 1 στην αρχή τον µετατρέπει στον 1452, που είναι 310 452+ ). Από την υπόθεση, η προσθήκη 

του 1 τον πολλαπλασίασε επί 9. Άρα ισχύει η ισότητα ν10 Ν 9Ν+ = , ισοδύναµα ν10 8Ν= . Ποιοι 

όµως είναι οι  ν  και  Ν; Παρατηρούµε ότι το 8Ν είναι πολλαπλάσιο του 8, οπότε και ο ίσος του ν10  

θα είναι πολλαπλάσιο του 8. Ο ν10  είναι διαδοχικά 1, 10, 100, 1000 και λοιπά. Από αυτούς οι 1, 10 

και 100 δεν είναι πολλαπλάσια του 8. Το µικρότερο πολλαπλάσιο είναι ο 1000 8 125= ⋅ . Άρα ο 

αριθµός µας είναι ο τριψήφιος 125. Επαλήθευση: Η προσθήκη του 1 στην αρχή τον µετατρέπει σε 

1125 και, πραγµατικά, 1125 9 125= ⋅ . Συµπεραίνουµε ότι από τις απαντήσεις που δόθηκαν, η 

µόνη που ταιριάζει είναι η (Γ) 81 N 243< ≤ .  

 

23) Ε) 11 

Θα µπορούσαµε να ελέγξουµε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς από τριάδες επιλεγµένες από 

τους αριθµούς  2, 3, 4, 5  και  6  στο αριστερό µέλος της  2 2 2 2 2α β γ δ ε+ + = +  για να εντοπίσουµε 

εκείνον που δίνει την ισότητα. Ο τρόπος αυτός, αν και θα οδηγήσει σε απάντηση, είναι χρονοβόρος 

γιατί οι συνδυασµοί είναι πολλοί (120). Αναζητάµε µέθοδο να περιορίσουµε το άσκοπο ψάξιµο.  

Πρώτα από όλα παρατηρούµε ότι οι  5  και  6  δεν µπορεί να είναι από την ίδια πλευρά της 

ισότητας γιατί οι υπόλοιποι είναι µικροί για να φτάσουν το άθροισµα 2 25 6+ . Με άλλα λόγια, ο  5 

είναι από την µία πλευρά της ισότητας και ο  6  από την άλλη. Οι δοκιµές τώρα είναι λιγότερες αλλά 

πάλι πολλές. Ένας τρόπος να τις µειώσουµε δραστικά είναι να εξετάσουµε µόνο τα ψηφία των 

µονάδων, δηλαδή τα τελευταία ψηφία των 2 2 2 22 4,  3 9,  4 16, 5 25 = = = = και 2 6 36= . Θέλουµε 

τώρα να εντοπίσουµε τρία από αυτά που έχουν άθροισµα τόσες µονάδες όσες το άθροισµα των 

άλλων δύο. Λαµβάνοντας υπόψη την πληροφορία ότι α) οι  5  και  6  είναι σε διαφορετικές 

πλευρές,  και β) τα τελευταία ψηφία είναι τα  4, 9, 6 , 5  και  6, εύκολα βρίσκουµε ότι µόνο οι 

συνδυασµοί 4, 5, 6 από την µία και 6, 9  από την άλλη έχουν αθροίσµατα µε ίδιο τελευταίο  ψηφίο 

( 4 5 6 1 ,  6 15 9 5+ + = + = ). Αφού εντοπίσαµε πώς περίπου πρέπει να χωρίσουµε τους αριθµούς, 
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 λίγες δοκιµές δίνουν την ισότητα  2 2 2 2 22 4 5 45 3 6+ + = = +  και καµία άλλη. Έτσι 

α β γ 2 4 5 11+ + = + + = .  

 

24) ∆) 113 

Έστω ότι κάναµε Μ φορές την πράξη της πρόσθεσης του 8 στον αριθµητή και  Ν Μ−  φορές την 

πράξη της πρόσθεσης του 7 στον παρονοµαστή (η σειρά δεν έχει  σηµασία). Το πρόβληµα είναι να 

βρούµε το µικρότερο δυνατό Ν. Με αυτές τις πράξεις, στο τέλος το κλάσµα θα γίνει 7 8Μ
8 7(Ν Μ)

+
+ −

. 

Μας δίνεται ότι το τελικό κλάσµα είναι ίσο µε 7
8

, οπότε 7 8Μ 7
8 7(Ν Μ) 8

+
=

+ −
. Απλοποιώντας τις 

παραστάσεις και συλλέγοντας οµοειδείς όρους θα καταλήξουµε στην ισότητα 113Μ 49Ν=  (*). 

Επειδή ο 113 είναι πρώτος αριθµός και είναι παράγοντας του αριστερού µέλους, θα είναι και του 

δεξιού. Με άλλα λόγια η ανάλυση του 249Ν 7 Ν=  σε πρώτους παράγοντες πρέπει να εµπεριέχει 

τον 113. Συµπεραίνουµε ότι ο 113 πρέπει να είναι πρώτος παράγοντας του Ν, δηλαδή ο Ν είναι 

πολλαπλάσιο του 113. Το πιο µικρό πολλαπλάσιο του 113 είναι, φυσικά, ο ίδιος ο 113 οπότε 

δοκιµάζουµε αν  Ν 113=  (πιο µικρός δεν γίνεται). Βάζοντας την τιµή αυτή στην (*) βρίσκουµε 

Μ 49= , δηλαδή το περίεργο κοµπιουτεράκι έκανε  49  προσθήκες του  8  και  113 49 64− =  

προσθήκες του 7. Επαλήθευση: 7 49 8 7(1 7 8) 7
8 64 7 8(1 8 7) 8
+ ⋅ + ⋅

= =
+ ⋅ + ⋅

. Άρα το κοµπιουτεράκι έκανε 113 

φορές τις πράξεις. 

 

25) Α) 10 

To άθροισµα διαδοχικών αριθµών από το 1 έως το  n  δίνεται από τον τύπο  ( )1 n n 1
2

+ . Με δοκιµές 

βλέπουµε ότι τέτοιες παραστάσεις µε τιµή µικρότερη από  220  είναι για είναι για  n 1=  έως και τον 

20 και καµία άλλη. (Έλεγχος για τον µεγαλύτερο: 1 20 21 210 220
2
⋅ ⋅ = <  ενώ 

1 21 22 231 220
2
⋅ ⋅ = > ). Για τον n 20=  το άθροισµα των αριθµών 1 2 ... 20+ + +  είναι  210  οπότε 

λείπουν  10  για να γίνει 220. Άρα έχουµε µία λύση, µε διπλοµετρηµένο τον 10. Καµία άλλη εκδοχή 

δεν ταιριάζει στο πρόβληµα γιατί το άθροισµά τους είναι το πολύ 11 2 ... 19 19 20 190
2

+ + + = ⋅ ⋅ = . 

Από αυτόν θα έλλειπαν τουλάχιστον 220 190 30− =  µονάδες. Αλλά οι αριθµοί από τον 30 ή 

περισσότερο δεν συγκαταλέγονται στους 1 έως 19, οπότε δεν µπορεί να διπλοµετρήθηκαν. 

                  

26) ∆) 16 

1ος τρόπος: Η παράσταση γράφεται  

( ) ( )1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 4 3 2 4x  x x  x x  x x  x x x x x x x+ + + = + + + = ( ) ( )1 3 2 4x x x x .+ +  
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Οπότε είναι πολλαπλάσιο του 3 ακριβώς όταν τουλάχιστον ένας από τους παράγοντες είναι 

πολλαπλάσιο του 3. Οι δυνατοί συνδυασµοί ζευγών από τους 1, 2, 3, 4 που δίνουν πολλαπλάσια 

του 3 είναι τα 1 2,  2 1,  2 4+ + +  και  4 2+ . Κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα ζεύγη συµπληρώνεται 

από τους άλλους δύο αριθµούς (ας τους ονοµάσουµε α και β) µε δύο τρόπους, τον α β+  και τον 

β α+ . Άρα έχουµε συνολικά  4 4 16⋅ =  τρόπους. 

2ος τρόπος: Ό ένας από τους 1 2 3 4x ,  x ,  x ,  x    είναι ο 3, οπότε όσοι όροι τον περιέχουν είναι ήδη 

πολλαπλάσια του 3 και µπορούµε να τους αγνοήσουµε. Ας υποθέσουµε ότι ο 1x 3=  (όµοια για τις 

άλλες περιπτώσεις). Αγνοώντας τους δύο όρους 1 2 4 1x x ,  x x    που τον περιέχουν, µένει να 

εξετάσουµε πότε είναι πολλαπλάσιο του 3 η παράσταση  ( )2 3 3 4 3 2 4x x x x x x x  + = + η οποία 

διαµορφώνεται από τους 1, 2  και  4. Ειδικότερα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του  3  ο  ( )2 4x x+  

διότι ο 3x  δεν είναι πολλαπλάσιο του 3. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τέσσερις, οι 1 2,  2 1,  2 4+ + +  

και 4 2+ . Έχουµε άλλους τέσσερις για κάθε µία από τις περιπτώσεις 2 3x 3,  x 3= =  και 4x 3= , 

σύνολο  16  περιπτώσεις.  

 

27) ∆) 2012 

Οι παράλληλες της y x=  έχουν την ίδια κλίση µε αυτήν, άρα είναι την µορφής y x c= +  (το c 

αλλάζει από ευθεία σε διαφορετική ευθεία).  Η τοµή µίας y x c= +  µε την 2y x=  ικανοποιεί 

2x c x+ = , ισοδύναµα 2x x c 0− − = . Αν έχει λύσεις τις 1 2x ,  x  (οι οποίες εξαρτώνται από το c) 

τότε από τους τύπους του Vieta είναι  1 2x x 1+ =  (η τιµή αυτή είναι, βέβαια, ανεξάρτητη του c). Άρα 

το άθροισµα των τετµηµένων των σηµείων τοµής κάθε ευθείας χωριστά είναι 1. Για τις 2012 

ευθείες το άθροισµα των τετµηµένων των σηµείων τοµής είναι  2012.  

 

28) Β) 3 

Αν συνεχίσουµε για λίγο την ακολουθία των αριθµών θα διαπιστώσουµε ότι αποτελείται από 

αριθµούς 0, +1 και -1. Οπότε αναµένουµε να είναι περιοδική καθώς, µόλις λάβει δύο διαδοχικές 

τιµές που τις έχει ξαναπάρει, τότε θα αρχίσει να επαναλαµβάνεται (διότι χρησιµοποιούµε τον ίδιο 

κανόνα για τα επόµενα στοιχεία). Συγκεκριµένα, οι όροι µέχρι να δούµε ότι επαναλαµβάνεται το 

µοτίβο είναι στους a13 και  a14 . Συγκεκριµένα, έχουµε  1 2 3 4 5a ,  a ,  a 0,  a 1,  a1 1 1,= = = = = −  

6a 0, = 7 8 9 10 11 12a 1,  a 1,  a 0,  a 1,  a 1,  a 0,= − = − = = − = = 13 14a ,  a1 1= = . Σε αυτό το στάδιο 

αντιλαµβανόµαστε ότι 15 13 14 1 2 3a a a a   a a  = − = − = και όµοια 16 14 15 2 3 4a a a a a a= + = + =  και 

λοιπά. Με άλλα λόγια το µοτίβο των 12 πρώτων όρων, δηλαδή το  

1,  1,  0,  1,  1,  0, 1,  1,  0,  1,  1,  0  − − − −   επαναλαµβάνεται συνεχώς. Το άθροισµα αυτών των όρων 

είναι  ( ) ( ) ( ) ( )1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0+ + + + − + + − + − + + − + + = . Οπότε το άθροισµα των 100 πρώτων 

όρων είναι α) 0 από τους πρώτους 96 όρους καθώς το 96 είναι οκτώ περιοδικές δωδεκάδες µε 
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άθροισµα 0 η κάθε µία, και β) τέσσερις ακόµη όρους στο τέλος, τους 1, 1, 0, 1, που έχουν 

άθροισµα 3. Συνεπώς οι 100 πρώτοι όροι έχουν άθροισµα 3.  

 

29) Α) 23 

Το άθροισµα 1 2 ... 17 + + +  των αριθµών που δίνονται είναι 1 17 18 153
2
⋅ ⋅ = . Άρα οι 15 που 

έµειναν µετά την επιλογή των Χ, Υ από τον ∆ιόφαντο έχουν άθροισµα 153 Χ Υ− − . Μας δίνεται ότι 

ο αριθµός αυτός ισούται µε  ΧΥ, ∆ηλαδή 153 Χ Υ ΧΥ− − = , ισοδύναµα Χ Υ ΧΥ 153 + + =  µε Χ, Υ 

από το σύνολο { }1, 2, 3, ..., 17 . Ένας τρόπος να βρούµε τους Χ και Υ είναι να γράψουµε την 

εξίσωση που βρήκαµε στη µορφή ( ) ( )1 Χ 1 Υ 154+ + = . Το 154 2 7 11= ⋅ ⋅   ως γινόµενο δύο 

παραγόντων γράφεται ως  1 154, 2 77, 7 22⋅ ⋅ ⋅   και  11 14⋅ . Η µόνη από αυτές τις επιλογές που 

ταιριάζει στον περιορισµό 1 X 17, 1 Y 17≤ ≤ ≤ ≤  είναι η ( ) ( )1 Χ 1 Υ 154 11 14+ + = = ⋅   άρα 

1 Χ 11,  1 Υ 14 + = + =  (ή ανάποδα), οπότε Χ 10,  Υ 13 = =  (ή ανάποδα). Τελικά έχουµε 

Χ Υ 23+ = .  

 

30) Γ) 7 σοφές 

Εφόσον µε την είσοδο της τελευταίας γάτας αποκαλύφθηκε ότι κάποια είναι τρελή, έχουµε δύο 

εκδοχές. α) αυτή που µπήκε τελευταία ήταν τρελή ενώ οι τρεις που ήσαν µέσα στο δωµάτιο ήσαν 

σοφές ή β) η τελευταία ήταν σοφή αλλά κάποια ή κάποιες από τις τρεις που βρήκε στο δωµάτιο 

ήταν τρελή. Εξετάζουµε τις δύο περιπτώσεις χωριστά.  

α) Έστω ότι αυτή που µπήκε ήταν τρελή ενώ ότι οι τρεις που βρήκε µέσα στο δωµάτιο (δηλαδή οι 

9η , 10η και 11η ) ήσαν σοφές. Τότε και η 8η θα ήταν σοφή γιατί αλλιώς θα αποκαλυπτόταν ως 

τρελή την στιγµή που οι 8η, 9η, 10η και 11η ήσαν στο δωµάτιο, ενώ ξέρουµε ότι η πρώτη φορά που 

κάποια αποκαλύφθηκε ως τρελή ήταν όταν µπήκε η 12η. Με τον ίδιο τρόπο σκεπτόµενοι, 

πηγαίνοντας προς τα πίσω, διαπιστώνουµε ότι όλες οι γάτες από την 1η µέχρι την 11η είναι σοφές. 

Συνοψίζοντας, η περίπτωση αυτή στο τέλος είναι η ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ ΣΣΣΤ, όπου γράψαµε για συντοµία 

Σ για κάθε σοφή γάτα και Τ για κάθε τρελή. Η περίπτωση αυτή απορρίπτεται γιατί υπάρχει µόνο 

µία τρελή γάτα στο τέλος, ενώ ξέρουµε ότι είναι τουλάχιστον δύο. 

β) Έστω ότι η τελευταία ήταν σοφή αλλά κάποια ή κάποιες από τις τρεις που βρήκε στο δωµάτιο 

ήταν τρελή. Για την ακρίβεια µόνο µία πρέπει να είναι η τρελή, αλλιώς η δεν θα αποκαλυπτόταν 

κάποια ως τρελή. Έτσι έχουµε τώρα τρεις εκδοχές:  

β1) Η τρελή είναι η 11η και άρα οι 10η και 9η σοφές. Τότε η 8η θα ήταν τρελή (αλλιώς οι 8η, 9η και 

10η θα αποκάλυπταν την τρελή 11η). Όµοια σκεπτόµενοι  η 7η είναι τρελή (αλλιώς θα 

αποκαλυπτόταν η 8η), η 6η σοφή, η 5η σοφή και ούτω καθεξής.  Πηγαίνοντας προς τα πίσω οι 

γάτες µε την σειρά από την πρώτη θα ήσαν ΣΣΤΤ ΣΣΤΤ ΣΣΤΣ.   

β2)  Η τρελή είναι η 10η και άρα οι 11η και 9η είναι σοφές. Με παρόµοιο συλλογισµό η  8η θα είναι 

τρελή (αλλιώς η 8η, 10η και 11η θα αποκάλυπταν την τρελή 10η).  Τώρα, η 7η είναι σοφή γιατί αν  
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ήταν τρελή, τότε όταν βρέθηκαν µαζί οι 7’η, 8η, 9η και 10η, θα είχαµε 3 τρελές και µία σοφή γάτα, 

που σηµαίνει ότι θα είχε τρελαθεί  η 9η, ενώ ξέρουµε ότι παρέµεινε σοφή. Από το γεγονός ότι η 7η 

είναι σοφή και πηγαίνοντας προς τα πίσω, οι γάτες είναι ΣΤΣΤ ΣΤΣΤ ΣΤΣΣ. 

β3)  Η τρελή είναι η 9η και άρα οι 10η και 11η είναι σοφές. Τότε η 8η είναι τρελή (αλλιώς θα 

αποκαλυπτόταν η τρελή 9η). Πηγαίνοντας προς τα πίσω θα βρίσκαµε ότι οι γάτες ήσαν ΤΣΣΤ ΤΣΣΤ 

ΤΣΣΣ. 

Αν εξετάσουµε τις περιπτώσεις β1), β2) και β3), θα δούµε ότι (και στις τρεις περιπτώσεις) 

υπάρχουν 7 σοφές και 5 τρελές γάτες.   
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Β΄ ∆ηµοτικού, σελίδα 48 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ΄ ∆ηµοτικού, σελίδα 49 

α) 8 10 80 :10 8→× → → →  

β) 8 100 800 :10 80 :10 8→× → → → → →  

γ) 8 10 80 :10 8 10 80→× → → → →× →  

δ) 80 10 800 :10 80 :10 8→× → → → → →  

ε) 8 10 80 :10 8 10 80 :10 8→× → → → →× → → →  

στ) 8 10 80 :10 8 100 800 :10 80→× → → → →× → → →  
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∆΄ ∆ηµοτικού, σελίδα 50 
 
Προσπαθούµε να 

µειώσουµε τις 

περιπτώσεις που 

εξετάζουµε. Εφόσον 

θέλουµε να υπάρχουν 

αριθµοί πάνω, κάτω, 

δεξιά και αριστερά από 

τους ζητούµενους, 

περιοριζόµαστε στους 

εσωτερικούς  6 6 36× =   

αριθµούς. Επίσης, αφού 

ο αριθµός δεξιά αυτού 

που αναζητούµε είναι το 

µισό του, ο αριθµός µας 

πρέπει να είναι ζυγός, 

άρα απορρίπτονται όλοι 

οι µονοί αριθµοί. Με 

έλεγχο, τελικά,  

βρίσκουµε τέσσερις 

αριθµούς. 

 
 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, σελίδα 51 
Σωστή απάντηση: ∆ 

Οι εικόνες δείχνουν τους διαδοχικούς µετασχηµατισµούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

34 84 42 27 42 17 98 63

47 97 45 47 52 84 68 53

12 53 92 46 23 85 38 52

76 38 19 39 74 38 96 78

13 27 93 84 74 59 57 27

38 56 78 86 29 63 73 86

85 72 24 12 68 34 17 37

53 85 19 83 28 28 62 83

β δ α

α γ δ
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∆ιαδροµές αποφυγής, σελίδα 56 
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