ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014
[2Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]
ΘΕΜΑ 9ο
Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ:
i)

και

ii)

και

iii) 123,012 και 123,02
iv) 52 και 10
Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων αρικμϊν είναι 635. Να βρείτε
ποιοι είναι αυτοί οι αρικμοί.
Γ. Βρεσ τουσ τριψιφιουσ αρικμοφσ που διαιροφνται με το πζντε, το ψθφίο των
δεκάδων τουσ διαιρείται και με το δφο και με το πζντε και το ψθφίο των
εκατοντάδων τουσ διαιρείται και με το δφο και με το τρία.
Δ. Η ομάδα μπάςκετ του ςχολείου μασ νίκθςε ςε ζναν αγϊνα μπάςκετ με
διαφορά 19 πόντων. Αν ςυνολικά οι δφο ομάδεσ πζτυχαν 103 πόντουσ, να βρείτε
πόςοι ιταν οι πόντοι κάκε ομάδασ.
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ΘΕΜΑ 10ο
Α. Να ςυμπλθρωκεί το παρακάτω μαγικό τετράγωνο:
6
7
8

10

Β. Να βρείτε με τον ευκολότερο τρόπο τθν τιμι τθσ παράςταςθσ
(1765 - 1615)  25 - 25  110
Γ. Να υπολογίςετε με τον ευκολότερο τρόπο το άκροιςμα:
+

+

+

+

+

+

+

Δ. Να υπολογιςτεί θ τιμι τθσ παράςταςθσ:
25 : 52+9 : 32+16 : 42
ΘΕΜΑ 11ο
Α. Να ςυμπλθρϊςτε τα κενά με τουσ αρικμοφσ που λείπουν:

α) 1  ___ = 13
β) 237  ___ = 0
γ) ___ : 1 = 75
δ) 4  ___ =
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B. H Σ’ Δθμοτικοφ αναχϊρθςε, με ποφλμαν, ςτισ 9:20 το πρωί, από το ςχολείο
για να πάει να παρακολουκιςει μια κεατρικι παράςταςθ. Σα παιδιά
επζςτρεψαν ςτο ςχολείο ςτισ 13:10. Πόςθ ϊρα ζλειπαν από το ςχολείο;
Γ. Ζνα ορκογϊνιο ζχει διαςτάςεισ 4 εκ. και 9 εκ. Ποια είναι θ πλευρά ενόσ
τετραγϊνου που ζχει το ίδιο εμβαδόν;
Δ. Σο πλοίο που κάνει το δρομολόγιο Άνδρο, Σινο, Μφκονο μεταφζρει 90
αυτοκίνθτα. τθν Άνδρο κατζβθκαν 22 αυτοκίνθτα και ανζβθκαν 5. τθν Σινο
κατζβθκαν 37 αυτοκίνθτα και ανζβθκαν 4. Σο πλοίο άδειαςε ςτθ Μφκονο. Πόςα
αυτοκίνθτα κατζβθκαν ςτθ Μφκονο;
ΘΕΜΑ 12ο
Α. Να ςυμπλθρωκοφν οι αρικμοί που λείπουν ϊςτε να ιςχφουν οι ιςότθτεσ:
α)

=

β) 24 + ____ = 42

γ)

=4

Β. Ο Νίκοσ απάντθςε ςωςτά ςτισ 12 από τισ 20 ερωτιςεισ ενόσ τεςτ γνϊςεων.
Ποιο ιταν το ποςοςτό (%) των λανκαςμζνων απαντιςεϊν του;
Γ. τα δφο παρακάτω ςχιματα, το μικρό είναι ςμίκρυνςθ του μεγάλου με
κλίμακα 1:3

Να υπολογίςτε το μικοσ χ τθσ πλευράσ του μικροφ ςχιματοσ.
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Δ. Αν κάκε αρικμόσ είναι ίςοσ με το άκροιςμα των δφο αρικμϊν που βρίςκονται
κάτω του, να ςυμπλθρϊςετε τον αρικμότοιχο.

ΘΕΜΑ 13ο
Α. Να υπολογίςετε πόςεσ μοίρεσ είναι μια αμβλεία γωνία, θ οποία είναι 27ο
μεγαλφτερθ από μια ορκι.
Β. Ο Γιϊργοσ αγόραςε 8 μολφβια κι ζδωςε 6 ευρϊ. Η αδελφι του, θ Μαρία, κζλει
να αγοράςει 6 μολφβια. Με τα 5 ευρϊ που ζχει μαηί τθσ μπορεί να τα αγοράςει;
Γ. Οι 20 μακθτζσ τθσ Σ’ Δθμοτικοφ αποφάςιςαν να κακαρίςουν τθν αυλι του
ςχολείου τουσ. Τπολόγιςαν ότι κα χρειαςτοφν 4 ϊρεσ, αν δουλζψουν όλοι μαηί.
Σθν θμζρα εκείνθ όμωσ, 4 μακθτζσ απουςίαηαν. Πόςεσ ϊρεσ κα χρειαςτοφν τϊρα
τα παιδιά, για να κακαρίςουν τθν αυλι;
Δ. Να βρεκεί θ περίμετροσ και το εμβαδόν του παρακάτω ςχιματοσ.
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ΘΕΜΑ 14ο
Α. ε ζνα ςχολείο τα αγόρια είναι 40 και τα κορίτςια είναι 10 περιςςότερα από τα
αγόρια. Ποιοσ είναι ο λόγοσ των αγοριϊν προσ τα κορίτςια;
α)

β)

γ)

δ)

Β. Ποιο ποςοςτό ςτο παρακάτω ςχιμα είναι
χρωματιςμζνο;

Γ. Σο ςχολείο μασ οργάνωςε μια ςυναυλία τα ζςοδα τθσ οποίασ κα διατεκοφν για
φιλανκρωπικό ςκοπό. Σθ ςυναυλία παρακολοφκθςαν 200 κεατζσ. Σο 40% από
αυτοφσ ιταν παιδιά. Σο 65% από αυτοφσ ιταν άντρεσ και παιδιά.
α) Πόςοι ιταν οι άντρεσ, πόςεσ οι γυναίκεσ και πόςα τα παιδιά;
β) Αν οι ενιλικεσ (άντρεσ και γυναίκεσ) πλιρωςαν 5 ευρϊ ειςιτιριο και
κάκε παιδί πλιρωςε 40% φκθνότερο ειςιτιριο από τουσ ενιλικεσ, να
υπολογίςετε πόςα χριματα ςυγκζντρωςε το ςχολείο, για να διακζςει ςτο
φιλανκρωπικό ςκοπό.
ΘΕΜΑ 15ο
Α. Να ςυγκρίνετε τα εμβαδά των γραμμάτων τθσ λζξθσ ΠΟΣΕ
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Β. Οι 200 μακθτζσ ενόσ δθμοτικοφ ςχολείου ψιφιςαν το μζροσ προτίμθςισ τουσ
για τθν εκδρομι του ςχολείου τουσ. Σα αποτελζςματα φαίνονται ςτον παρακάτω
πίνακα.
Μέρος
Ναφπλιο
Αίγινα
Δελφοί

Αριθμός Μαθητών
70

Ποσοστό %
45

φνολο Μακθτϊν 200
α) Πόςοι μακθτζσ ψιφιςαν τθν Αίγινα;
β) Ποιο είναι το ποςοςτό των μακθτϊν που προτίμθςαν το Ναφπλιο;
γ) Πόςοι μακθτζσ και ςε ποιο ποςοςτό ψιφιςαν τουσ Δελφοφσ;
δ) ε ποιο μζροσ κα πάει τελικά εκδρομι το ςχολείο;

Γ. Οι μζγιςτεσ θμεριςιεσ κερμοκραςίεσ ςτα Βριλιςςια τθν προθγοφμενθ
εβδομάδα ιταν:
ΔΕΤΣΕΡΑ
ΣΡΙΣΗ
ΣΕΣΑΡΣΗ
ΠΕΜΠΣΗ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ
ΑΒΒΑΣΟ
ΚΤΡΙΑΚΗ

24
28
26
23
21
18
28

α) Βρείτε τθ μζςθ τιμι των παραπάνω κερμοκραςιϊν.
β) Η κερμοκραςία του αββάτου μετρικθκε λανκαςμζνα. Η ςωςτι είναι 25οC.
Να βρείτε τθ ςωςτι μζςθ τιμι των κερμοκραςιϊν.
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ΘΕΜΑ 16ο
Α. Ρωτιςαμε 250 οικογζνειεσ πόςα παιδιά ζχουν. Οι απαντιςεισ τουσ φαίνονται
ςτο παρακάτω κυκλικό διάγραμμα.
α) Ποιο είναι το ποςοςτό των οικογενειϊν που ζχουν 2 παιδιά;
β) Πόςεσ από τισ 250 οικογζνειεσ ζχουν 2 παιδιά;
γ) Πόςεσ από τισ 250 οικογζνειεσ ζχουν τουλάχιςτον 2 παιδιά;

1 παιδί
22%
2 παιδιά
0 παιδιά
16%
3+ παιδιά
18%

Β. Ζνα γιπεδο ζχει μικοσ 25 μζτρα και πλάτοσ 15 μζτρα. Θζλουμε να το
περιφράξουμε με ςυρματόπλεγμα ςε απόςταςθ 1 μζτρο από τισ εξωτερικζσ
γραμμζσ του και να το ςτρϊςουμε με χλοοτάπθτα.
α) Πόςα μζτρα ςυρματόπλεγμα κα χρειαςτοφμε;
β) Πόςα τετραγωνικά μζτρα χλοοτάπθτα κα χρειαςτοφμε;
γ) Αν το ςυρματόπλεγμα κοςτίηει 10ευρϊ/μ και ο χλοοτάπθτασ 3ευρϊ/τ.μ.
τα 2000 ευρϊ που διακζτουμε, φτάνουν, για να ολοκλθρωκοφν οι
εργαςίεσ;
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