ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014
[3Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]
ΘΕΜΑ 17ο
Α. Σιμερα είναι Τρίτθ. Ποια μζρα κα είναι μετά:
α) από 7 μζρεσ.
β) από 15 μζρεσ.

Β. Η μζςθ θμεριςια κυκλοφορία 5 εφθμερίδων τθν περαςμζνθ εβδομάδα ιταν:
Εφθμερίδα
Αρικμόσ φφλλων

Α
Β
Γ
Δ
Ε
67123 71626 26453 32726 8974

Να κατατάξετε τισ εφθμερίδεσ ανάλογα με τθν κυκλοφορία τουσ, αρχίηοντασ από
αυτιν που ζχει τθ μεγαλφτερθ κυκλοφορία.
Γ. Να λφςετε τισ εξιςϊςεισ:

α)
β)
γ)
δ)
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Δ. Ο πατζρασ του Πζτρου ζχει φψοσ 1,83 μζτρα. Ο Πζτροσ, για να μετριςει το
φψοσ του, ανζβθκε ςε ζνα ςκαμνί που ζχει φψοσ 60 εκατοςτά. Όταν τον ρϊτθςε
θ αδελφι του τι φψοσ ζχει, απάντθςε: «Τϊρα που είμαι ςτο ςκαμνί, περνάω τον
πατζρα μασ 14 εκατοςτά.» Να υπολογίςετε το φψοσ του Πζτρου.
ΘΕΜΑ 18ο
Α. Ποιοσ από τουσ παρακάτω αρικμοφσ βρίςκεται ανάμεςα ςτουσ αρικμοφσ 3,14
και 3,142;
α) 3,014

β)3,104

γ)3,140

δ)3,141

ε)3,145

Β. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με τουσ αρικμοφσ που λείπουν, ϊςτε να ιςχφουν οι
ιςότθτεσ:
α)
γ)

β)
δ)

Γ. Να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ παράςταςθσ:

Δ. Ζνα τραπζηι ςχιματοσ ορκογωνίου παραλλθλογράμμου, ζχει μικοσ 3,15 μζτρα
και πλάτοσ 1,40 μζτρα. Να βρείτε πόςα το πολφ άτομα μποροφν να κακίςουν
γφρω γφρω, αν για κάκε άτομο χρειάηεται τουλάχιςτον χϊροσ 70 εκατοςτϊν.
ΘΕΜΑ 19ο
Α. Η οικογζνεια του Πζτρου ζκανε διακοπζσ ςτθ Χίο. Ζφταςαν ςτο νθςί ςτισ 12
Αυγοφςτου το πρωί και ζφυγαν το μεςθμζρι ςτισ 21 Αυγοφςτου. Πόςεσ
διανυκτερεφςεισ ζκαναν ςτο νθςί;
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B. Να ςυμπλθρϊςετε το κατάλλθλο ςφμβολο (<,> ι =) ςτισ παρακάτω ςχζςεισ.
α) 36,01 … 36,001
β) 407,38 … 47,38
γ) 2,14 … 2,140
δ) 6,25 … 6,025
Γ. Ζξι ςπίτια ενόσ ςυνοικιςμοφ πρόκειται να ςυνδεκοφν με το αποχετευτικό
δίκτυο τθσ πόλθσ. Οι ςωλινεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν, είναι των 10 μζτρων και
του 1 μζτρου. Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι αποςτάςεισ ςε μζτρα των ςπιτιϊν
από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Να ςθμειϊςετε τισ ανάγκεσ ςε ςωλινεσ
κάκε ςπιτιοφ, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ ότι πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν όςο το
δυνατόν περιςςότεροι ςωλινεσ των 10 μζτρων.

ο

1 ςπίτι
2ο ςπίτι
3ο ςπίτι
4ο ςπίτι
5ο ςπίτι
6ο ςπίτι

Απόςταςθ
93
71
18
66
147
205

Αρικμόσ ςωλινων 10μ.

Αρικμόσ ςωλινων 1μ.

Δ. Ζνα λεωφορείο, όταν ξεκίνθςε από τθν αφετθρία, είχε 30 επιβάτεσ. Στθν 1θ
ςτάςθ κατζβθκαν 5 επιβάτεσ και ανζβθκαν 10. Στθ 2θ ςτάςθ κατζβθκαν 20 και
ανζβθκαν 13. Στθν 3θ ςτάςθ κατζβθκαν 17 και ανζβθκαν 14. Η επόμενθ ςτάςθ
ιταν το τζρμα. Να υπολογίςετε πόςα άτομα κατζβθκαν ςτο τζρμα.
ΘΕΜΑ 20ο
Α. Τα

των μακθτϊν μίασ τάξθσ είναι κορίτςια. Να βρείτε πόςουσ ςυνολικά

μακθτζσ ζχει θ τάξθ, αν τα κορίτςια είναι 12.
Β. Ο Γιάννθσ δίνει το

μίασ ςοκολάτασ ςτον αδελφό του και το

τθσ ίδιασ

ςοκολάτασ ςτθ μθτζρα του. Να βρείτε ποιο μζροσ τθσ ςοκολάτασ τοφ μζνει.
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Γ. Στθ διπλανι εικόνα φαίνεται θ κάτοψθ ενόσ
δωματίου ςχιματοσ ορκογωνίου. Να βρεκοφν οι
πραγματικζσ διαςτάςεισ του δωματίου.

Δ. Ο Γιάννθσ πθγαίνει ςτθν τάξθ Στ1 που ζχει 25 μακθτζσ. Η Μαρία πθγαίνει ςτθν
τάξθ Στ2 που ζχει 20 μακθτζσ. Στισ εκλογζσ που ζκαναν οι μακθτικζσ κοινότθτεσ,
ο Γιάννθσ πιρε 21 ψιφουσ, ενϊ θ Μαρία πιρε 17 ψιφουσ. Ποιοσ από τουσ δφο
είναι πιο δθμοφιλισ ςτθν τάξθ του;

ΘΕΜΑ 21ο
Α. Αντιςτοίχιςε τα παρακάτω αποτελζςματα:
τήλη Α

τήλη Β

1)

α)

2)
3)
4)

β)
γ)
δ)
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Β. Να υπολογιςτεί θ τιμι τθσ παράςταςθσ
(

)

(

)

(

)

Γ. Ζνα καγκουρό κάνει 4 πθδιματα ςε 6 δευτερόλεπτα. Πόςο χρόνο χρειάηεται,
για να κάνει 10 πθδιματα;
Δ. Σε τρία δζντρα κάκονταν ςυνολικά 70 πουλιά. Κάποια ςτιγμι ζφυγαν 6 πουλιά
από το 1ο δζντρο, 8 πουλιά από το 2ο δζντρο και 2 πουλιά από το 3ο δζντρο.
Ζμεινε ζτςι ςε κάκε δζντρο ο ίδιοσ αρικμόσ πουλιϊν. Πόςα πουλιά κάκονταν
αρχικά ςε κάκε δζντρο.
ΘΕΜΑ 22ο
Α. Ζνα τετράγωνο ζχει πλευρά 8 εκατοςτά και το εμβαδόν του είναι ίςο με το
εμβαδόν ορκογωνίου παραλλθλογράμμου με μικοσ 16 εκατοςτά.
α) Να βρείτε το πλάτοσ του ορκογωνίου παραλλθλογράμμου.
β) Να βρείτε τθν περίμετρο του ορκογωνίου παραλλθλογράμμου.
Β. Η Μαρία είχε ζνα τετράγωνο χαρτόνι με περίμετρο 20
εκατοςτά και το ζκοψε ςε δφο ορκογϊνια παραλλθλόγραμμα.
Η περίμετροσ του ενόσ παραλλθλόγραμμου είναι 16 εκατοςτά.
Πόςθ είναι θ περίμετροσ του δεφτερου ορκογωνίου.
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