ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014
[1Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Σε ζνα τμιμα τθσ ΣΤ Δθμοτικοφ ο δάςκαλοσ είπε: "Για το επόμενο μάκθμα τθσ
Ιςτορίασ, κα ζχετε τισ ςελίδεσ από 26 ωσ και 30". Πόςεσ ςελίδεσ ζχουν να
διαβάςουν οι μακθτζσ;
Β. Να γράψετε με τθ μορφι γινομζνου τα παρακάτω ακροίςματα:
α) 9+9+9+9+9
β) 21+21+21+21+21+21
Γ. Να κάνετε τουσ πολλαπλαςιαςμοφσ:
α) 273  10
β) 27,3  100
γ) 273  0,1
δ) 2,73  1000
ε) 273  0,001
ςτ) 27,3  0,1
Δ. Τα τρία τμιματα τθσ ΣΤ Δθμοτικοφ ζχουν 67 μακθτζσ. Αν το πρϊτο τμιμα και
το δεφτερο τμιμα ζχουν 45 μακθτζσ και το δεφτερο και το τρίτο τμιμα ζχουν 45
μακθτζσ, να βρείτε πόςουσ μακθτζσ ζχει κάκε τμιμα.
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ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να βρείτε και να γράψετε δφο αρικμοφσ ανάμεςα ςτο 3,7 και ςτο 3,8
Β. Στισ παρακάτω παραςτάςεισ να ςυμπλθρϊςτε, όπου χρειάηεται, παρενκζςεισ
ϊςτε να είναι ορκζσ οι ιςότθτεσ.
α) 15 - 4 . 2 + 1 = 23
β) 35 - 4 . 2 + 1 = 23
γ) 30 - 4 . 2 + 1 = 23

Γ. Να γράψετε με τθ μορφι δεκαδικϊν τα παρακάτω κλάςματα:
α)

β)

γ)

δ)

Δ. Σε ζνα ςχολείο, οι 152 μακθτζσ και οι 8 δάςκαλοι κα πάνε εκδρομι με
λεωφορεία 52 κζςεων.
α) Πόςα λεωφορεία κα χρειαςτοφν;
β) Είναι δυνατόν να ταξιδζψει ο ίδιοσ αρικμόσ ατόμων ςε κάκε λεωφορείο;
ΘΕΜΑ 3ο
Α. Τα Χριςτοφγεννα φζτοσ πζφτουν Τετάρτθ. Τι μζρα κα είναι του χρόνου τα
Χριςτοφγεννα;
Β. Να κάνετε τισ διαιρζςεισ:
α) 74 : 10 β) 74 : 0,1 γ) 74 : 1000
δ) 7,4 : 100 ε) 0,74 : 0,01 ςτ) 740 : 100
Γ. Να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ παράςταςθσ:
(2,4 - 1,2)  2-12 0,1 + 0,05
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Δ. Ζνασ ζμποροσ αγόραςε φφαςμα πλθρϊνοντασ 594 ευρϊ. Από τθν πϊλθςι του
ειςζπραξε 1192,5 ευρϊ, κερδίηοντασ 13,3 ευρϊ το μζτρο. Πόςα μζτρα ιταν το
φφαςμα;

ΘΕΜΑ 4ο
Α. Να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ παράςταςθσ:
47,5 : 10 + 40 : 100 + 440 0,001
Β. Να υπολογίςετε με δφο τρόπουσ τθσ τιμι τθσ παράςταςθσ: 13  (22-2)
Γ. Να υπολογίςετε με τον ευκολότερο τρόπο το άκροιςμα:
6+7+8+9+10+11+12+13+14
Δ. Να βρείτε τον αρικμό που, όταν διαιρεκεί με το 169, δίνει πθλίκο 13 και
υπόλοιπο 33.
ΘΕΜΑ 5Ο
Α. Να κυκλϊςεισ τον αρικμό που δεν ζχει τθν ίδια αξία με τουσ υπόλοιπουσ:
5,04

5,040

Β. Να βρείτε το ελάχιςτο κοινό πολλαπλάςιο των αρικμϊν: 6, 24 και 36.
Γ. Να υπολογίςετε το άκροιςμα:

+

+

Δ. Να υπολογιςτεί θ τιμι τθσ παράςταςθσ:
Α = 23  (22 – 3) + 85



(72 – 49)
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ΘΕΜΑ 6ο
Α. Να βρείτε τα πολλαπλάςια του 9 που είναι μεταξφ του 548 και του 570.
Β. Να υπολογίςετε το άκροιςμα 0,04 +

+1

Γ. Ποιοσ είναι ο φυςικόσ αρικμόσ που είναι γραμμζνοσ με τθ μορφι δυνάμεων
του 10.
4  103 + 5  102 + 8
Δ. Τθν προθγοφμενθ Κυριακι για τθν αναδάςωςθ τθσ Πεντζλθσ μαηεφτθκαν 48
παιδιά, 40 γυναίκεσ και 16 άνδρεσ. Πόςεσ το πολφ ομάδεσ με τον ίδιο αρικμό
παιδιϊν, γυναικϊν και ανδρϊν μποροφν να ςχθματιςτοφν και από πόςα άτομα
κα αποτελείται κάκε ομάδα;
ΘΕΜΑ 7ο
Α. Να βάλετε ςτθ ςειρά από τον μεγαλφτερο ςτο μικρότερο τουσ αρικμοφσ:
0,405 40,5 0,504 4,050 0,054

Β. Η ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ αρικμοφ ςτισ εκατοντάδεσ ζδωςε τον αρικμό 6800.
Ποιοσ από τουσ παρακάτω ιταν ο αρχικόσ αρικμόσ;
Α. 6731 Β. 6856 Γ. 6769 Δ. 6884 Ε. 6748

Γ. Να υπολογιςτεί θ τιμι τθσ παράςταςθσ:
Α = (17-42)10 + 27 : 32
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Δ. Οι μακθτζσ ενόσ ςχολείου είναι 132. Μπορεί ο γυμναςτισ του ςχολείου να
τουσ παρατάξει ςε τριάδεσ, τετράδεσ ι εξάδεσ χωρίσ να περιςςεφει κανείσ;

ΘΕΜΑ 8ο
Α. Να ςυμπλθρϊςετε το ψθφίο που λείπει, ϊςτε οι παρακάτω αρικμοί να
διαιροφνται ταυτόχρονα με το 2 και το 9.
α) 43…

β) 615…

Β. Δφο από τα παρακάτω κλάςματα είναι ιςοδφναμα. Κυκλϊςτε τα:

Γ. Να αναλφςεισ ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων τον αρικμό 504.
Δ. Ο Αντϊνθσ, ο Νίκοσ και Λευτζρθσ είναι ακλθτζσ ςτίβου. Ο Αντϊνθσ μπορεί να
κάνει το γφρο του ςταδίου ςε 3 λεπτά, ο Νίκοσ ςε 6 λεπτά και ο Λευτζρθσ ςε 4
λεπτά. Αν ξεκινιςουν και οι 3 ταυτόχρονα από το ίδιο ςθμείο, μετά από πόςο
χρόνο κα βρεκοφν και οι τρεισ ςτο ίδιο ςθμείο και πόςουσ γφρουσ κα ζχει κάνει
τότε ο κακζνασ;
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