
|      .  

 

| 

 

| 

 

| 

 

| 

 

|      . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Σπαθάρας 
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

 www.pe03.gr



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Σπαθάρας 

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

Φθιώτιδας και Ευρυτανίας 

www.pe03.gr 

 

 

 

 

 



12    

 

-

– =

–

 

-

 
www.pe03.gr
________________________________________________________________________________________________ 

1
 

www.pe03.gr



 

-

 

 

 
www.pe03.gr
________________________________________________________________________________________________ 

2
 

www.pe03.gr



13   
 

 
 

 

x
x

72
85

x
x

0,8
 

 

22
143

2

22

25353
2

5
2

15143
2

22

2539
2

578
2

5143
2

22

 

25824253531572535225394
 

 

2555

 

–

– 
– 

x

72

85 x

 
www.pe03.gr
________________________________________________________________________________________________ 

3
 

www.pe03.gr



Fax

 
1. 

 
 

-  
2. ,,

 
 

-
 

4. 

 
 

 
www.pe03.gr
________________________________________________________________________________________________ 

4
 

www.pe03.gr



-
 

 

1

4 3 5

 
www.pe03.gr
________________________________________________________________________________________________ 

5
 

www.pe03.gr



    
 

 1 
 

)  10...8
12
524

24
24

3
124

12
5

243
1  

    μ   μ    9. 
 

)  75,8....5,735.(....)430
12
7.60

15
.60

2
1.60

12
7

152
1  

 μ     μ   7,5  8,75   8. 

)
600
11

606
1

100
16

101
1       μ   μ  

μ  μ μ   μ     μ  601,602,603,604  605 
 

 2 
 

 μ     10%   μ   
 1,1  

 μ       (1,1)x(1,1)x(0,8)=0,968 
(   0,8   μ     20% ) 

 μ     μ    μ   3,2% 
 

 3  
  

)      
                 

1    5              6 
2    6              8              
3    7             10 
4    8             12 
5    9             14 
6   10            16 
7   11            18 
8   12            20 

 
) 

 
50-4=46 

   23    27. 
 

 4 
 

)  μ    μ   μ      
μ   

1,2,3,4,5,6,7,8,9,         10,11,12,13,…………..41,42 
 μ   9   μ      33   : 

9+2x33=9+66=75 . 
 

 
www.pe03.gr
________________________________________________________________________________________________ 

6
 

www.pe03.gr



)  μ     μ   
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ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 

 

 

 

ΛΥΣΕΙΣ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Οι διαιρέτες του αριθμού 120 κατά σειρά μεγέθους είναι οι αριθμοί: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 είναι στο σύνολο 16 
αριθμοί. 

2. Ο αριθμός 120 γράφεται ως  120 = 8·15  ή  ως 120 = 10·12. 
3. Πρέπει να διαλέξουμε «μικρούς» αριθμούς, δεν μπορεί για παράδειγμα ο 

μικρότερος αριθμός  μας να είναι ο 10, επειδή ο μεγαλύτερος θα είναι ο 
12 και το γινόμενο των τριών αριθμών θα ξεπερνά το 120. Η μόνη 
περίπτωση είναι να έχουμε τους αριθμούς 4, 5 και 6 από το σύνολο των 
διαιρετών από 1 έως και το 8. 

 

ΛΥΣΕΙΣ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1)   3♥ 4  = 32 + 3 + 4 = 9 + 3 + 4 = 16   

Επίσης, (1♥5)♥ 2 = (12 + 1 + 5) ♥2 = 7♥2 = 72 + 7+ 2 = 49 + 7 + 2 = 58 

2)  Αφού 3♥2 = 32 + 3 + 2 =  9 + 5 = 14 και  2♥5 = 22 + 2 + 5 = 4 + 7 = 11,  

Έχουμε (3♥2)♥(2♥5) = 14♥11 = 142 + 14 + 11 = 196 + 25 = 221. 

3)  Αν είχαμε α♥β = β♥α θα έπρεπε  α2 + α + β = β2 + β + α, δηλαδή α2 = β2. 
Αυτό συμβαίνει μόνο, όταν οι αριθμοί α και β είναι ίσοι. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διεύθυνση: Προξένου Κορομηλά 51 

Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο και Fax  2310 285377 

 
e-mail:  emethes@otenet.gr   

http://www.emethes.gr 
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ΛΥΣΕΙΣ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Για να έχουμε 8 μικρότερα τετράγωνα μέσα στο μεγάλο τετράγωνο, 
πρέπει να τοποθετήσουμε μέσα σε αυτό, ένα τετράγωνο 3x3 και 7 
τετράγωνα 1x1. Η τοποθέτηση αυτή μπορεί να γίνει με έναν και 
μοναδικό τρόπο, το τετράγωνο 3x3 να έχει κοινή μία γωνία με το μεγάλο 
τετράγωνο 4x4. 
 

2. Για να έχουμε 10 τετράγωνα μέσα στο μεγάλο τετράγωνο, πρέπει να 
τοποθετήσουμε δύο τετράγωνα 2x2 και οκτώ τετράγωνα 1x1. Η 
τοποθέτηση αυτή μπορεί να γίνει με περισσότερους από έναν τρόπο, αλλά 
το τελικό αποτέλεσμα είναι να έχουμε 10 τετράγωνα μέσα στο μεγάλο 
τετράγωνο 4x4. 
 

ΛΥΣΕΙΣ 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Αφού 50·20% = 10, η διάσταση 50 εκατοστά θα γίνει 40 εκατοστά. 
Θα πρέπει όμως το γινόμενο 30·40·50 = α·β·40 για να έχουμε τον ίδιο 
όγκο στο στερεό μας, όπου α και β θα είναι οι νέες διαστάσεις του. 
Δηλαδή, θα πρέπει 30·50 = α·β. Επειδή όμως, μόνο η μία διάσταση έχει 
μεταβληθεί και μάλιστα έχει αυξηθεί, σημαίνει ότι η διάσταση 30 
εκατοστά δεν άλλαξε και η διάσταση 40 εκατοστά έγινε 50 εκατοστά, 
δηλαδή είχε αύξηση 10 εκατοστά.  
Το ποσοστό της αύξησης αυτής το υπολογίζουμε με τη μέθοδο των τριών. 

Δηλαδή 40 10
100 x

, άρα 40χ = 1000, άρα χ = 25%. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σάββατο 28 Μαΐου 2011   

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο 

Έχουμε εννέα μεταλλικές μπάλες που ζυγίζουν διαδοχικά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, και 9 κιλά. Να τις τοποθετήσετε σε τρία ίδια κουτιά με τέτοιον 
τρόπο ώστε κάθε κουτί να έχει το ίδιο βάρος και κάθε μπάλα να έχει 
μπει σε κάποιο κουτί. Αν υπάρχει και δεύτερος τρόπος για να γίνει αυτό, 
να τον περιγράψετε. 
ΛΥΣΗ: 
Το άθροισμα όλων των βαρών από το 1 έως και το 9 είναι 45 κιλά. 
Άρα το κάθε κουτί πρέπει να έχει βάρος 45 : 3 = 15 κιλά. 
Το πρόβλημα λοιπόν είναι να τοποθετήσουμε τις εννέα μπάλες σε τρία 
κουτιά και το κάθε κουτί να ζυγίζει 15 κιλά. 
Ας ξεκινήσουμε με τη μπάλα 1 κιλό (κι αυτή πρέπει να μπει σε ένα κουτί). 
Αυτό θα ταιριάζει με τη μπάλα 5 κιλά και τη μπάλα 9 κιλά, ή θα ταιριάζει 
με τη μπάλα 6 κιλά και τη μπάλα 8 κιλά. Δεν υπάρχουν άλλες 
περιπτώσεις. 
Άρα, ένα κουτί θα είναι του τύπο (1, 5, 9) ή (1, 6, 8). 
Με το ίδιο σκεπτικό για την μπάλα 2 κιλά, θα πρέπει να μπει στα εξής 
κουτιά: (2, 4, 9) ή (2, 5, 8) ή (2, 6, 7). 
Με το ίδιο σκεπτικό για την μπάλα 3 κιλά, θα πρέπει να μπει στα εξής 
κουτιά, προσέχοντας που έχουν μπει οι μπάλες 1 κιλό και 2 κιλά. Για την 
μπάλα αυτή υπάρχουν τα εξής κουτιά: ((3, 4, 8) ή (3, 5, 7). 

Hellenic Mathematical Society
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διεύθυνση: Προξένου Κορομηλά 51 

Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 285377 Fax: 2310 285377 

e-mail: emethes@otenet.gr   
http://www.emethes.gr 
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Για την μπάλα 4 κιλά υπάρχει η περίπτωση (4, 5, 6), αλλά οι μπάλες 1, 2, 
3, 7, 8 και 9 κιλά που μένουν απέξω δεν έχουν τρόπο να μπουν σε δύο 
κουτιά. 
Άρα, θα ασχοληθούμε με τις περιπτώσεις που σε κάθε ένα κουτί θα 
υπάρχει αντίστοιχα η μπάλα 1 κιλό, μπάλα 2 κιλά και μπάλα 3 κιλά. 
Οι τριάδες κουτιών είναι οι εξής: 
(1, 5, 9)  (2, 6, 7) (3, 4, 8) 
(1, 6, 8) (2, 4, 9) (3, 5, 7). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί κάποιος να βάλει διαφορετικό αριθμό από μπάλες 
σε κάθε κουτί, (πάλι όμως πρέπει το συνολικό βάρος να είναι 15 κιλά). 
Τότε όμως έχουμε περισσότερες από δύο λύσεις, τις οποίες πρέπει να 
δεχτούμε ως σωστές. Τέτοιες λύσεις είναι οι περιπτώσεις: 
(7, 8) (1, 5, 9) (2, 3, 4, 6) ή 
(7, 8) (6, 9) (1, 2, 3, 4, 5) ή 
(7, 8) (4, 5, 6) (1, 2, 3, 9) ή 
(7, 8) (2, 4, 9) (1, 3, 5, 6) ή 
(6, 9) (2, 5, 8) (1, 3, 4, 7) ή 
(6, 9) (3, 4, 8) (1, 2, 5, 7) ή 
(6, 9) (3, 5, 7) (1, 2, 4, 8) ή 
(6, 9) (1, 5, 9) (2, 3, 4, 7) κλπ. 
Αν γράψουμε δύο λύσεις από αυτές έχουμε απαντήσει στο πρόβλημα. 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο 

Στον πλανήτη RAM η πρόσθεση αριθμών δεν γίνεται με τον τρόπο που 
κάνουν οι κάτοικοι της Γης. Οι κάτοικοι του RΑΜ όταν προσθέτουν δύο 
αριθμούς βρίσκουν το μισό άθροισμα των γήινων. Όταν προσθέτουν τρεις 
αριθμούς βρίσκουν το ένα τρίτο του αθροίσματος των γήινων, όταν προ-
σθέτουν τέσσερεις αριθμούς βρίσκουν το ένα τέταρτο του αθροίσματος 
των γήινων. Ανάλογα κάνουν για πέντε αριθμούς κλπ. Το σύμβολο της 
πρόσθεσης των RΑΜ είναι το *.  Για παράδειγμα,  3*7 = 5     1*2*3 = 2. 
α) Να κάνετε κι εσείς τις πράξεις:  (2*3)*(2,5*0),   (2*4)*3,   1/4 * 1/3.  
β) Να βρείτε τους αριθμούς C και W όταν: 2*C*5*C = 13     2*W*3 = 7.  
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ΛΥΣΗ: 
α)  
(2*3)*(2,5*0) = 2 3 2,5 0 2,5 1,25 3,75* 2,5*1,25 1,875

2 2 2 2
. 

 (2*4)*3 = 2 4 3 3*3 3*3 3
2 2

 

1/4 * 1/3 = 
1 1 3 4 7

74 3 12 12 12
2 2 2 24

 

β) 
2*C*5*C = 13     άρα 2 5 13

4
C C  δηλαδή C + C + 7 = 52, C + C = 45,  

Άρα είναι C = 45/2 . 
 
2*W*3 = 7, άρα 2 3 7

3
W , άρα W + 5 = 21, Άρα, W = 21 – 5 = 16. 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3ο 

 

Το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο πλευράς 8 μ. Το Κ είναι το κέντρο του 
τετραγώνου ΑΒΓΔ. Το ΕΖΗΚ είναι ορθογώνιο με πλευρά ΕΚ 1 μ.  
Το ΜΝΚΛ είναι τετράγωνο με πλευρά 3 μ. Να βρεθούν: 

1) Το εμβαδόν του ΕΖΗΚ 
2) Το εμβαδόν του τραπεζίου ΔΚΗΓ. 
3) Το εμβαδόν του τραπεζίου ΝΒΖΕ. 
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ΛΥΣΗ: 

1) Η απόσταση του κέντρου Κ από το Η είναι ίση με τη μισή πλευρά 
του τετραγώνου, δηλαδή ΚΗ = 4 μ. Επειδή ΕΚ = 1 μ. έχουμε ότι 
εμβαδόν του ορθογωνίου ΕΖΗΚ = 1·4 τμ = 4 τ.μ. 

2) Έχουμε ΔΓ = 8 μ. και ΔΗ = 4 μ. το ύψος ΗΓ = 4 μ. άρα το εμβαδόν 

του τραπεζίου ΔΚΗΓ είναι (8 4) 4 12 4 6 4 24
2 2

τ.μ. 

3) Αφού ΚΝ = 3 μ. και ΚΕ = 1 μ. σημαίνει ότι ΝΕ = 3 – 1 = 2 μ. Αφού 
ΗΒ = 4 μ. και ΗΖ = 1 μ. σημαίνει ότι ΖΒ = 4 – 1 = 3μ. Επίσης, 
έχουμε ΕΖ = 4 μ. Άρα το εμβαδόν του τραπεζίου ΝΒΖΗ είναι: 
(3 2) 4 5 4 10

2 2  τ.μ. 

 
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4ο 

Το 60% ενός αριθμού είναι ίσο με το 20% ενός άλλου αριθμού. Αν 
προσθέσουμε τους δύο αρχικούς αριθμούς, θα πάρουμε τον αριθμό 480. 
Να βρείτε ποιοι είναι οι αριθμοί αυτοί.  

ΛΥΣΗ: 

Από την πληροφορία  «60% ενός αριθμού είναι ίσο με το 20% ενός άλλου 
αριθμού» πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο ένας αριθμός είναι 
τριπλάσιος του άλλου.  Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε με διάφορους 
τρόπους 

Α) Με τη χρήση του βοηθητικού ποσού. Έστω ότι ο μικρότερος αριθμός 
είναι ο 100, τότε το 60% του είναι το 60. Αφού το 60 είναι το 20% του 

μεγάλου αριθμού, ο μεγάλος αριθμός είναι ο 60· 100
20

= 300. Αν λοιπόν ο 

ένας αριθμός είναι ο 100 ο άλλος θα είναι ο 300. Αυτό σημαίνει ότι ο 
μεγάλος είναι τριπλάσιος του μικρότερου. 

Β) Με εξίσωση. Αν ο μικρός αριθμός είναι ο μ, τότε το 60% του μ είναι ο 
0,6μ. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός 0,6μ είναι το 20% ενός άλλου 
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μεγαλύτερου αριθμού του 0,6μ· 100
20

= 3μ. Άρα ο μεγάλος αριθμός είναι ο 

3μ που είναι τριπλάσιος του μ. 

Γ) Με αναλογίες ποσών και ισότητα κλασμάτων. Ονομάζουμε τον μικρό 
αριθμό x και y τον μεγάλο αριθμό, τότε από ανάλογα ποσά έχουμε 
100 60

x a  και 
100 20

y a .  

Πολλαπλασιάζουμε τις αναλογίες και έχουμε: 

100 60
100 20

y a
x a

, άρα 3y
x , άρα y = 3x. Πάλι ο ένας αριθμός είναι 

τριπλάσιος του άλλου. 

Αφού εξηγήσαμε για ποιον λόγο ο ένας αριθμός είναι τριπλάσιος του 
άλλου, τώρα η λύση είναι εύκολη. Χωρίζουμε τον αριθμός 480 σε 4 ίσα 
μερίδια, 480 : 4 = 120. Άρα ο μικρός αριθμός είναι ο 120 και ο μεγάλος ο 
480 – 120 = 360. 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5ο 

 

Έχουμε πέντε όμοιες μπάλες τις Α, Α, Α, Β, Β. Οι μπάλες τύπου Α έχουν 
το ίδιο βάρος. Οι μπάλες τύπου Β έχουν ίδιο βάρος μεταξύ τους, αλλά 
ζυγίζουν λίγο περισσότερο από τις μπάλες τύπου Α. Μας έχουν δώσει μία 
ζυγαριά με δύο δίσκους με την οποία δεν βρίσκουμε ακριβώς το βάρος 
των αντικειμένων, αλλά μπορούμε να συγκρίνουμε σε ποιον δίσκο είναι το 
βαρύτερο ή τα βαρύτερα αντικείμενα. 
Να περιγράψετε με ποιον τρόπο θα βρούμε μία από τις δύο μπάλες 
τύπου Β, κάνοντας όσο γίνεται λιγότερα ζυγίσματα. Ζύγισμα θεωρούμε 
τη διαδικασία να βάλουμε ταυτόχρονα μπάλες και στους δύο δίσκους. 
 
ΛΥΣΗ: 
 
Τοποθετούμε δύο μπάλες σε κάθε δίσκο. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 
ΑΒ και ΑΒ. 
ΑΑ και ΑΒ. 
ΑΑ και ΒΒ. 
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1. Η περίπτωση ΑΒ και ΑΒ είναι η μόνη που δίνει ισορροπία στη 
ζυγαριά. Αυτό σημαίνει ότι έμεινε έξω μία μπάλα Α. Παίρνουμε τη 
μπάλα αυτή, τη βάζουμε σε έναν δίσκο και αφαιρούμε μία άλλη 
μπάλα. Στον δίσκο αυτό θα έχουμε τις περιπτώσεις ΑΑ ή AΒ. Αν 
είναι ΑΑ, τότε ο άλλος δίσκος είναι βαρύτερος και έτσι 
καταλαβαίνουμε ότι αφαιρέσαμε μία μπάλα Β. δηλαδή είναι αυτό 
είναι που ζητάμε. Αν είναι AΒ, τότε θα έχουμε ισορροπία, 
καταλαβαίνουμε ότι αλλάξαμε μία μπάλα Α με μπάλα Α, άρα η άλλη 
μπάλα στον δίσκο είναι μπάλα Β. Αυτό είναι που ζητάμε. 

2. Στις περιπτώσεις (ΑΑ και ΑΒ) , (ΑΑ, ΒΒ) δεν γνωρίζουμε αν η 
μπάλα που έμεινε έξω είναι τύπου Α ή Β. Το σίγουρο είναι ότι στον 
ελαφρότερο δίσκο υπάρχουν δύο μπάλες ΑΑ. Τώρα πρέπει με τον 
μικρότερο αριθμό ζυγισμάτων να βρούμε μία μπάλα Β, ανάμεσα σε 
τρεις μπάλες Α, Β, Β (δύο είναι πάνω στο βαρύτερο δίσκο και μία 
έξω). Θα αποδείξουμε ότι ένα ζύγισμα αρκεί για το πετύχουμε.  
Βγάζουμε τις μπάλες από τους δίσκους, παίρνουμε τυχαία δύο από 
τις μπάλες Α, Β, Β και βάζουμε από μία στον κάθε δίσκο. Αν έχουμε 
ισορροπία, αυτό σημαίνει ότι και οι δύο μπάλες είναι Β, Β. Οπότε 
πετύχαμε το σκοπό μας. Αν δεν έχουμε ισορροπία, η βαρύτερη 
μπάλα είναι Β, οπότε πάλι πετύχαμε το σκοπό μας. 
Τελικά, σε όλες τις περιπτώσεις με 2 το πολύ ζυγίσματα μπορούμε 
να βρούμε μία μπάλα τύπου Β. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο 

 

1ο ερώτημα: Υπάρχουν 6 διαφορετικοί τρόποι. Αυτοί είναι οι: 
1·1·40,       1·2·20,        1·4·10,       1·5·8,       2·2·10,      2·4·5. 

2ο ερώτημα: Οι 6 διαφορετικοί τρόποι αθροίσματος είναι οι:  
1+1+1+1+1,      1+1+1+2,       1+2+2,     1+1+3,     1+4,     2+3. 

3ο ερώτημα: Επειδή 10 = 5 + 5 και ο 5 γράφεται ως άθροισμα με περισσότερους από 
6 διαφορετικούς τρόπους, σημαίνει ότι ο 10 γράφεται ως άθροισμα ακεραίων με 
τουλάχιστον 12 διαφορετικούς τρόπους. Επίσης, 10 = 6 + 4. Επειδή ο 6 γράφεται ως 
άθροισμα με περισσότερους τρόπους από τον 5, σημαίνει ότι έχουμε και άλλους 6 
τουλάχιστον τρόπους. Επίσης, 10 = 8 + 2. Όμως, ο 8 γράφεται ως άθροισμα με 
περισσότερους από 6 τρόπους. Το ίδιο συμβαίνει και με τον 9. Τελικά, έχουμε πολύ 
περισσότερους από 5x6 = 30 τρόπους γραφής του αριθμού 10 ως άθροισμα 
ακεραίων. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο 

 

1ο ερώτημα: Αριθμοί από το 1 έως το 100 με άθροισμα ψηφίων 10 είναι οι 19, 28, 
37, 46, 55, 64, 73, 82, 91. Επειδή, γνωρίζουμε ότι στη μηχανή ρίξαμε αριθμό περιττό, 
τότε η απάντηση είναι ένας από τους αριθμούς 19, 37, 55, 73, 91. 
2ο ερώτημα: Ο μικρότερος τέτοιος αριθμός θα έχει στο ψηφίο των μονάδων το 9 και 
13 μηδενικά, δηλαδή είναι ο 100000000000009. 
1ο ερώτημα: Γνωρίζουμε ότι κάθε αριθμός που διαιρείται με το 3 έχει άθροισμα 
ψηφίων αριθμό που διαιρείται με το 3. Όμως, ο αριθμός 20 δεν διαιρείται με το 3. 
Άρα, δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός που ζητάει το πρόβλημα. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3ο 

 

Επειδή το μικρό μαύρο τετράγωνο έχει πλευρά 3 μ., την ίδια πλευρά έχουν και τα 
υπόλοιπα τρία τετράγωνα δεξιά και κάτω από αυτό. Άρα, το δεξί γωνιακό τετράγωνο 
του σχήματος έχει πλευρά 6 μ. Τα δύο τετράγωνα που βρίσκονται κάτω από το 
τετράγωνο αυτό είναι ίσα και έχουν κι αυτά πλευρά 6 μ. Άρα, το μεγάλο τετράγωνο 
που αποτελείται από τα 9 μικρότερα τετράγωνα θα έχει μήκος πλευράς 3x6 = 18 μ. 
Το εμβαδόν του τετραγώνου αυτού είναι 18x18 = 324 τ.μ. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4ο 

 

Επειδή γωνία ΒΑΓ = 120ο και το τρίγωνο είναι ισοσκελές, σημαίνει ότι οι άλλες δύο 
γωνίες του έχουν άνοιγμα 30ο. Επειδή η γωνία ΕΑΓ = 90ο, σημαίνει ότι γωνία ΕΑΒ = 
120ο – 90ο = 30ο. Το τρίγωνο ΒΑΕ έχει δύο γωνίες ίσες με 30ο, άρα είναι ισοσκελές. 

 

 
 

Επειδή γωνία ΒΑΓ = 120ο, σημαίνει ότι γωνία ΒΑΖ = 180ο -120ο = 60ο. Όμως, γωνία 
ΒΖΑ = 90ο. Άρα, γωνία ΖΒΑ = 30ο, επειδή το άθροισμα των γωνιών σε κάθε 
τρίγωνο, άρα και στο ΒΖΑ ισούται με 180ο. Αφού, λοιπόν, γωνία ΖΒΑ = 30ο = γωνία 
ΑΒΕ, σημαίνει ότι η ΒΑ είναι διχοτόμος της γωνίας ΖΒΓ. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5ο 

Πρέπει να προσέξουμε τους περιορισμούς που έχει το πρόβλημα. Αφού το κλάσμα 
είναι ανάγωγο σημαίνει ότι ο παρονομαστής δεν πρέπει να διαιρείται με το 3 που 
είναι ο αριθμητής του. Επίσης, ο παρονομαστής είναι αριθμός άρτιος που σημαίνει 
ότι τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8. Όμως, επειδή το ψηφίο των μονάδων είναι μεγαλύτερο 
από αυτό των εκατοντάδων που κι αυτό πρέπει να είναι άρτιος αριθμός, πρέπει να 
αποκλείσουμε από το ψηφίο των μονάδων τους αριθμούς 0 και 2. Μένουν τα ψηφία 
4, 6, 8. Μόνο οι αριθμοί 256 και 458 ταιριάζουν με τα ζητούμενα. Άρα, πράγματι, 
υπάρχουν μόνο δύο τέτοια κλάσματα.  
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6ο 

Ο χωρισμός του αρχικού κύβου σε 27 ίσους μικρότερους κύβους μπορεί να γίνει αν 
τον κόψουμε σε 3 στρώματα ίσου πάχους και κάθε στρώμα το κόψουμε πάλι σε 9 
μικρότερους κύβους. Άρα, ο κάθε μικρός κύβος θα έχει πλευρά 6:3 = 2 μ. Ένας 
τέτοιος μικρός κύβος αποτελείται από 6 τετραγωνικές έδρες που η κάθε μία έχει 
εμβαδόν 2x2 = 4 τ.μ. Συνολικά, κάθε μικρός κύβος έχει εμβαδόν 6x4 = 24 τ.μ. Όλοι 
οι μικροί κύβοι έχουν εμβαδόν 24x27 = 648 τ.μ. 
Ο αρχικός κύβος, επειδή είχε πλευρά 6 μ. θα έχει εμβαδόν σε κάθε τετραγωνική του 
έδρα 6x6 = 36 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν 36x6 =216 τ.μ. Επειδή για να βαφεί 
χρειάζονται 21600 γραμμάρια χρώματος, σημαίνει ότι για κάθε τ.μ. απαιτούνται 100 
γραμμάρια χρώματος. Δηλαδή για τους 27 μικρούς κύβους απαιτούνται 648x100 = 
64800 γραμμάρια χρώματος. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο 

Ένας τρόπος είναι να πάρουμε δύο  μπάλες και να βάλουμε από μία σε κάθε δίσκο. 
Αν ο δίσκος δεν ισορροπεί, τότε βρήκαμε την βαρύτερη μπάλα. Αν όχι, παίρνουμε 
άλλες δύο μπάλες και κάνουμε το ίδιο. Αν ο δίσκος, ισορροπεί παίρνουμε άλλες δύο 
μπάλες. Αν αυτή τη φορά ο δίσκος ισορροπεί, τότε η βαρύτερη μπάλα είναι αυτή που 
έμεινε αζύγιστη. Τελικά, με αυτόν τρόπο χρειαζόμαστε 3 το πολύ ζυγίσματα. 
Πρέπει να εξηγήσουμε πώς με δύο ζυγίσματα θα βρούμε την βαρύτερη μπάλα. Αυτή 
τη φορά βάζουμε στην αρχή από δύο μπάλες σε κάθε δίσκο. Αν ισορροπεί η ζυγαριά, 
καταλαβαίνουμε ότι η βαρύτερη μπάλα βρίσκεται στις 3 που δεν έχουν ζυγιστεί. 
Τότε, βγάζουμε τις προηγούμενες μπάλες και βάζουμε σε κάθε δίσκο 2 από τις 3 
μπάλες που έμειναν αζύγιστες. Καταλαβαίνουμε αμέσως ποια είναι η βαρύτερη. 
Αν, η ζυγαριά με τις 4 μπάλες (2 σε κάθε δίσκο), δεν ισορροπεί, τότε καταλαβαί-
νουμε αμέσως σε ποιον δίσκο είναι η βαρύτερη μπάλα. Μετά με ένα δεύτερο ζύγισμα 
βρίσκουμε τη βαρύτερη μπάλα. Με αυτή λοιπόν τη τεχνική, μόνο με δύο ζυγίσματα 
μπορούμε να βρούμε τη βαρύτερη μπάλα. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο 

Απάντηση στο 1ο ερώτημα: Το ποσοστό των κατοίκων που γνωρίζουν και Αγγλικά 
και Γαλλικά είναι 100% - 25% - 15% - 10% = 50%. 
Απάντηση στο 2ο ερώτημα: Το ποσοστό των κατοίκων που γνωρίζουν τουλάχιστον 
Γαλλικά είναι 15% + 50% = 65%. 
Απάντηση στο 3ο ερώτημα: Αυτό μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους.  
1. Το 10% του 200 είναι το 20.  
2. Χρησιμοποιούμε την απλή μέθοδο των τριών. Έτσι, αφού στο 10 αντιστοιχεί το 
100,  στο 20 αντιστοιχεί ο αριθμός 200. 
3. Αν το νησί είχε 100 κατοίκους οι 10 δεν θα ήξεραν Αγγλικά ή Γαλλικά. Τώρα που 
τα άτομα αυτά είναι 20, καταλαβαίνουμε ότι το νησί έχει 200 κατοίκους. 
Απάντηση στο 4ο ερώτημα: Αφού έχουμε άλλους 50 κατοίκους, τώρα το νησί έχει 
250 κατοίκους. Πριν έρθουν αυτοί, οι κάτοικοι που γνώριζαν Αγγλικά ήταν το 25% + 
50% = 75%, δηλαδή ήταν 150 άτομα. Τώρα, όσοι γνωρίζουν Αγγλικά είναι 150 + 50 
= 200 άτομα. Έτσι, αυτοί που γνωρίζουν τουλάχιστον Αγγλικά είναι το 80% των 
κατοίκων του νησιού. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3ο 

Μία τετράγωνη τρύπα με πλευρά 2 cm, ουσιαστικά καλύπτει την ίδια επιφάνεια που 
έχουν 4 τρύπες  με πλευρά 1 cm. Άρα, το πρόβλημα τώρα είναι το εξής: Μία τρύπα 
με πλευρά 1 cm αδειάζει τη δεξαμενή σε 10 ώρες. Οι 4 ίδιες τρύπες σε πόσες ώρες 
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αδειάζουν τη δεξαμενή; Η απάντηση είναι 10:4 = 2,5 ώρες. Παρατηρούμε ότι δεν 
είχε κάποια σημασία η πληροφορία ότι η δεξαμενή είχε 250 λίτρα νερό. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4ο 

Απάντηση  στο Α ερώτημα: 
Αν ενώσουμε με ένα ευθύγραμμο τμήμα τα σημεία Θ και Ζ για να σχηματιστεί το 
τρίγωνο ΑΘΖ, παρατηρούμε ότι εμφανίζεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το 
ΘΖΓΒ με πλευρές 6 cm και 2 cm αντίστοιχα. Άρα, το τρίγωνο ΑΘΖ είναι και αυτό 
ορθογώνιο με κάθετες πλευρές τις ΑΘ και ΘΖ. Άρα το εμβαδόν του είναι (4x6):2 = 
24:2 = 12 cm2. 
Απάντηση  στο Β ερώτημα: 
Στο τραπέζιο ΗΘΕΖ δεν γνωρίζουμε το μήκος των βάσεων, ούτε και το ύψος του. 
Άρα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο του εμβαδού τραπεζίου. Για το 
λόγο αυτό, από το εμβαδόν του τετραγώνου ΑΒΓΔ θα αφαιρέσουμε τα εμβαδά των 
τεσσάρων τριγώνων και έτσι θα πετύχουμε τον σκοπό μας. Έχουμε λοιπόν, εμβαδόν 
τραπεζίου HΘEZ  = 36 – 8 – 4 – 2 – 4 = 18 cm2. Ένας 2ος τρόπος είναι να φέρουμε τις 
γραμμές ΗΕ και ΘΖ και να δούμε ότι εμφανίζονται δύο μικρά τετράγωνα και δύο 
ορθογώνια. Άρα, το εμβαδόν του τραπεζίου είναι το μισό του τετραγώνου, 18 cm2. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5ο 

Απάντηση στο Α ερώτημα: Είναι μόνον ο 97. Ο αριθμός 91 μοιάζει να είναι 
πρώτος, αλλά δυστυχώς διαιρείται με το 7 και το 13. 
Απάντηση στο Β ερώτημα: Χρησιμοποιώντας το ίδιο ψηφίο δύο φορές δεν μπορού-
με να έχουμε πρώτο αριθμό, επειδή αυτός θα διαιρείται τουλάχιστον με το 11. Επί-
σης, το τελευταίο ψηφίο του διψήφιου μας δεν μπορεί να είναι 2 ή 4 ή 5, διότι ο αριθ-
μός που θα φτιάξουμε δεν θα είναι πρώτος. Μένει το τελευταίο ψηφίο να είναι το 3. 
Οι αριθμοί που πρέπει να εξετάσουμε είναι οι 23, 43 και 53. Αυτοί είναι πρώτοι. 
Απάντηση στο Γ ερώτημα: Οποιοσδήποτε συνδυασμός των ψηφίων αυτών, μας 
δίνει τριψήφιο που έχει άθροισμα 9. Άρα, θα έχουμε αριθμό που διαιρείται με το 3 
και το 9. Άρα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε τριψήφιους πρώτους με τα ψηφία αυτά, 
αν τα χρησιμοποιήσουμε από μία φορά. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6ο 

Αν χαράξουμε την ευθεία ΑΚ, θα μας βοηθήσει να έχουμε μία εικόνα για τους 
υπολογισμούς μας.  
Απάντηση στο Α ερώτημα: Αν προσθέσουμε 24cm + 6cm = 30cm θα έχουμε το 
μήκος της διαμέτρου του μεγαλύτερου κύκλου. Αυτό σημαίνει ότι η ακτίνα του είναι 
30:2 = 15 cm. 
Απάντηση στο Β ερώτημα: Το εμβαδόν του μεγάλου κύκλου είναι το γινόμενο του 
αριθμού π επί το 152, δηλαδή είναι 225 φορές ο αριθμός π. Το εμβαδόν του μικρού 
κύκλου είναι το γινόμενο του αριθμού π επί το 32, δηλαδή είναι 9 φορές ο αριθμός π. 
Η διαίρεση των δύο εμβαδών μας δίνει τον αριθμό 225:9 = 25, αριθμός που δείχνει 
τη σχέση ανάμεσα στα δύο εμβαδά. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο 

Το άθροισμα των αριθμών από το 1 έως και το 9 είναι 45. Μας ζητούν να 
τους χωρίσουμε σε δύο ομάδες (τοποθέτηση στη 2η γραμμή και στην 1η-3η 
γραμμή) ώστε να έχουν το ίδιο άθροισμα. Όμως, ο αριθμός 45 δεν διαιρείται 
ακριβώς με το 2. Άρα, δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε τους αριθμούς 
μας με τον τρόπο που μας ζητούν. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο 

Με απλή μέθοδο των τριών υπολογίζουμε την ποσότητα ξυδιού σε ml που 
υπάρχει στο αρχικό μείγμα.     100 30

150 x
 .  Άρα x = 45 ml ξύδι.  

Αφού ρίξουμε στο μείγμα 30 ml λάδι, το νέο μείγμα θα είναι 150+30=180 
ml. Η ποσότητα σε ξύδι όμως παραμένει η ίδια. 
Πάλι με την απλή μέθοδο των τριών υπολογίζουμε την περιεκτικότητα σε % 
του μείγματος σε ξύδι. 180 45

100 x
.  Άρα x = 25% ξύδι.  

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3ο 

Αν και δεν έχουμε συγκεκριμένα μήκη για τον υπολογισμό του εμβαδού του 
τριγώνου ΕΙΖ μπορούμε να πούμε ότι είναι (βάση x ύψος):2 ή (ΙΖ x ύψος):2 
Το ύψος του όμως είναι η μισή πλευρά του τετραγώνου ΑΒΓΔ. 
Αντίστοιχα, παρ’ ότι δεν έχουμε συγκεκριμένα μήκη για τον υπολογισμό 
των εμβαδών των τριγώνων ΙΘΚ και ΚΗΖ μπορούμε να πούμε ότι είναι για 
το πρώτο (ΙΚ x ύψος):2  και για το δεύτερο (ΚΖ x ύψος):2. Όμως, τα δύο 
τρίγωνα έχουν ίσα ύψη, την μισή πλευρά του τετραγώνου ΑΒΓΔ. Επίσης, 
παρατηρούμε ότι ΙΚ + ΚΖ = ΙΖ, όσο δηλαδή και η βάση του τριγώνου ΕΙΖ. 
Αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων ΙΘΚ, ΚΗΖ 
είναι ίσο με το εμβαδόν του τριγώνου ΕΙΖ. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4ο 

Από τις όψεις της κατασκευής που βλέπει ο θεατής γύρω-γύρω και από 
πάνω διαπιστώνει ότι πρόκειται για ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που 
του λείπουν μερικά «κομμάτια» με μορφή κύβων. Η βάση της κατασκευής, 
αυτή που εφάπτεται με το τραπέζι, αποτελείται από 3x5=15 μικρούς 
κύβους. Ο κάθε «τοίχος» αριστερά και δεξιά που πατάει πάνω στη βάση 
αποτελείται από 2x5=10 κύβους, δεν μετράμε τους κύβους της βάσης δύο 
φορές. Συνολικά η κατασκευή αποτελείται από  15+10+10 = 35 κύβους. 
Αυτή φαίνεται σε προοπτική και στο επόμενο σχήμα 
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Μένει να υπολογίσουμε πόσα τετράγωνα (έδρες των κύβων) βλέπει ένας 
θεατής. Κατευθείαν από μπροστά βλέπει 7 τετράγωνα. Το ίδιο και από την 
πίσω πλευρά. Από κάθε πλαϊνή πλευρά βλέπει από 15 τετράγωνα. Από 
επάνω φαίνονται 5+5+5=15 τετράγωνα. Από λοξά στο μέσα μέρος του κάθε 
τοίχου φαίνονται 10 τετράγωνα. Συνολικά λοιπόν, ο θεατής μπορεί να δει 
7+7+15+15+15+10+10=79 τετράγωνα. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5ο 

 
Για το 1ο ερώτημα: 
Για να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο τετραψήφιο πρέπει να βάλουμε στο 
ψηφίο των χιλιάδων το 9, στο ψηφίο των εκατοντάδων το 8 και στο ψηφίο 
των δεκάδων το 7, αφού ζητάνε τα ψηφία να είναι διαφορετικά και να 
κάνουμε δοκιμές για το ψηφίο των μονάδων. Αυτό πρέπει να είναι 5 ή 0 
ώστε ο αριθμός μας να διαιρείται με το 5. Μένει να ελέγξουμε ποιος από 
τους αριθμούς 9870 και 9875 διαιρείται με το 3. Από αυτούς τους δύο, ο 
κατάλληλος είναι ο 9870 επειδή το άθροισμα των ψηφίων του είναι 24 
δηλαδή αριθμός που διαιρείται με το 3.  

Για το 2ο ερώτημα: 
Για να έχουμε όσο γίνεται μικρότερο τετραψήφιο πρέπει να βάλουμε στο 
ψηφίο των χιλιάδων το 1, στο ψηφίο των εκατοντάδων το 0 και στο ψηφίο 
των δεκάδων το 2 (αφού ζητάνε τα ψηφία να είναι διαφορετικά) και να κά-
νουμε δοκιμές για το ψηφίο των μονάδων. Αυτό πρέπει να είναι 5 ή 0 ώστε 
ο αριθμός μας να διαιρείται με το 5. Ο αριθμός 1020 αποκλείεται επειδή 
έχει δύο ψηφία ίδια. Μένει να ελέγξουμε αν ο 1025 διαιρείται με το 3. 
Αυτός δεν διαιρείται με το 3, επειδή έχει άθροισμα ψηφίων 8. Μας 
συμφέρει να αυξήσουμε μόνο το ψηφίο των δεκάδων κατά 1 για να 
πετύχουμε τον στόχο μας. Πράγματι, ο αριθμός 1035 είναι ο κατάλληλος. 
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Για το 3ο ερώτημα: 
Από τα δεδομένα προκύπτει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ψηφία 
7 ή 8 ή 9.  
Αν χρησιμοποιήσουμε το 6, τότε κατάλληλος αριθμός είναι μόνο ο 600. 
Αν χρησιμοποιήσουμε το 5, τότε οι 150 και 510 δεν είναι κατάλληλοι, διότι 
διαιρούνται με το 2 και το 3, αλλά δεν έχουν δύο τουλάχιστον ψηφία ίδια. 
Αν χρησιμοποιήσουμε το 4, τότε οι 420, 402, 204 κλπ. δεν είναι κατάλληλοι 
διότι διαιρούνται με το 2 και το 3, αλλά δεν έχουν δύο τουλάχιστον ψηφία 
ίδια. Όμως, ο 114 είναι κατάλληλος. 
Αν χρησιμοποιήσουμε το 3, τότε ο 330 είναι ο μοναδικός κατάλληλος. 
Αν χρησιμοποιήσουμε το 2, τότε ο 222 είναι ο μοναδικός κατάλληλος, διότι 
έχει τουλάχιστον 2 ψηφία ίδια, ουσιαστικά έχει κατά τα 3 ψηφία ίδια. 
Αν χρησιμοποιήσουμε το 1, τότε οι 114 ο μοναδικός κατάλληλος, τον οποίο 
όμως τον βρήκαμε και παραπάνω όταν εξετάζαμε το ψηφίο 4. 
Άρα, οι μοναδικοί κατάλληλοι αριθμοί 5. Κατά σειρά είναι οι: 
114, 222, 330, 600. 

2ος τρόπος. Με τρία ψηφία μπορούμε να έχουμε άθροισμα 6 με τους 
παρακάτω τρόπους (βάζοντας τους αριθμούς από τον μεγαλύτερο προς τον 
μικρότερο): 6+0+0,  5+1+0,  4+2+0,  4+1+1,   3+3+0,   3+2+1,   2+2+2. 
Από αυτούς δύο ίδια ψηφία έχουμε στα αθροίσματα: 
6+0+0,   4+1+1,   3+3+0,   2+2+2 
Άρα οι αριθμοί που ζητάμε είναι  οι 600, 411, 141, 114, 330, 303, 222. 
Από αυτούς διαγράφουμε όσους δεν διαιρούνται με το 2 και μένουν οι: 
600,   114,   330,   222. 
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