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11 Νοεμβρίου 2017 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Πρόβλημα 1 

α) Να υπολογίσετε την τιμή των αριθμητικών παραστάσεων: 

𝐋 = 5 ∙ (26 − 33) ∙ (56: 7 − 22) + [(90 + 4 ∙ 2) ∙ 24 + 3 ∙ (92 − 237: 3)] 
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𝐑 = (3 ∙ 0,35 + 0,6: 4) ∙ (2,52 − 0,52) ∙
0,4 ∙ 103 + 0,06 ∙ 104

0,63 ∙ 103 − 0,053 ∙ 104
 

𝚬 = 2 ∙ R − 4 

β) Να υπολογίσετε το άθροισμα:   𝐑 + 𝐎 + 𝐋 + 𝐋 + 𝐄 . 

 

Πρόβλημα 2 

α) Ένας κομήτης εμφανίζεται στην Γη κάθε 48 χρόνια, ένας άλλος κάθε 56 χρόνια και ένας τρίτος κάθε 120 

χρόνια. Αν και οι τρεις κομήτες εμφανίστηκαν μαζί (την ίδια χρονιά) το 2016 μ.Χ. πότε θα εμφανιστούν ξανά 

μαζί στην Γη; 

β) Να βρείτε τους επόμενους δύο αριθμούς στην σειρά των αριθμών :   2,
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, …  

Πρόβλημα 3 

Στο διπλανό σχήμα, το μήκος της πλευράς του τετραγώνου ΑΒΓΔ 

είναι 4 εκατοστά.  

α) Τι μέρος του εμβαδού του τετραγώνου ΑΒΓΔ είναι το εμβαδόν της 

γραμμοσκιασμένης περιοχής; (να εκφραστεί σε μορφή κλάσματος) 

β) Πόσο είναι το εμβαδό της μη-γραμμοσκιασμένης περιοχής του 

σχήματος;  

 

Πρόβλημα 4 

α) Τρεις φίλοι, ένας Σερραίος, ένας Δραμινός και ένας Ξανθιώτης βρίσκονται στον σταθμό των τρένων στην 

Θεσσαλονίκη. Ο ένας φοράει κόκκινα ρούχα, ο άλλος πράσινα και ο άλλος μαύρα. 

Λέει κάποια στιγμή ο Ξανθιώτης: 

- «Φίλοι μου, απ' ότι βλέπω σήμερα κανένας μας δεν φοράει τα χρώματα της ποδοσφαιρικής ομάδας του» 

- «Πράγματι, έχεις δίκιο» απαντά αυτός που φορούσε κόκκινα. 

Τι χρώμα ρούχα φορούσε ο καθένας; (Θεωρήστε ότι η ποδοσφαιρική ομάδα των Σερρών φοράει κόκκινα 

ρούχα, της Δράμας μαύρα και της Ξάνθης πράσινα) 

β) Αφού πήραν το δρομολόγιο του τρένου προς Αλεξανδρούπολη, μέσα στο τρένο βρίσκουν και έναν 

Κομοτηναίο. Τελικά κανείς δεν κατεβαίνει στο σταθμό της πόλης που κατάγεται. Αν ο Δραμινός κατέβηκε 

στην Ξάνθη και ο Σερραίος δεν κατέβηκε στην Κομοτηνή, να βρείτε που κατέβηκε ο καθένας. 

 

Κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες                              Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες 

Καλή επιτυχία                      

Ο Μισέλ Ρολ (Michel Rolle, 

1652 – 1719) ήταν σπουδαίος Γάλλος 

μαθηματικός. Γεννήθηκε στην Αμπέρ και 

ήταν γιος εμπόρου. Έμεινε στην ιστορία 

για το ομώνυμο θεώρημα, που διατύπωσε 

το 1691, και είναι ένα από τα 

σημαντικότερα θεωρήματα του διαφορικού 

λογισμού, καθώς μέσω αυτού 

αποδεικνύεται το θεώρημα μέσης τιμής 

διαφορικού λογισμού.  

Το 1699 εισήχθη στην Γαλλική Ακαδημία 

Επιστημών ως αστρονόμος. Πέθανε στις 8 

Νοεμβρίου 1719 και, φέτος, 

συμπληρώθηκαν 365 χρόνια από τη 

γέννησή του (21 Απριλίου 1652). 
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