ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2017
[4Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]
ΘΕΜΑ 23ο
Α. Να βρεκεί ποιοσ από τουσ παρακάτω αρικμοφσ είναι λφςθ τθσ εξίςωςθσ:
x + 3 = 2  ( 2,17 + 1,83 )
α) 2

β) 4

γ) 5

δ) 6

Β. Να υπολογίςετε τουσ άγνωςτουσ αρικμοφσ α,β,γ,δ ςτον παρακάτω ςτόχο.

Γ. Ο Γιάννθσ πθγαίνει και γυρίηει από το ςχολείο του κάκε μζρα με τα πόδια και
διανφει ςυνολικά 3750 μζτρα τθν εβδομάδα. Αν x είναι θ απόςταςθ του ςχολείου
από το ςπίτι του Γιάννθ, να εκφράςετε με μία εξίςωςθ το πρόβλθμα και ςτθ
ςυνζχεια να βρείτε τθν απόςταςθ x.
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ΘΕΜΑ 24ο
Α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ιςότθτεσ
α) 4,24  ______ = 42,4
β) 62,57:______ = 625,7
γ) 16,3  ______ = 163
δ) 5  0,2  0  100 = ______
ε) 3,15 : 0,01 = ______
Β. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με ζνα από τα ςφμβολα: = , < ή >
α)



___ 1

γ)



___ 1

β)
δ)

___ 1
___ 1

Γ. Για ζνα καφζ κ μία τυρόπιτα πλθρϊςαμε 4€, ενϊ για τον ίδιο καφζ και 5
τυρόπιτεσ πλθρϊςαμε 8,8€ ςτο ίδιο κατάςτθμα. Να υπολογίςετε πόςο κοςτίηει ο
ζνασ καφζσ και πόςο θ μία τυρόπιτα.
Δ. Να ςυμπλθρϊςτε το τετράγωνο, ϊςτε να γίνει μαγικό, όταν χ=3.
x+9

14x
3(x17)
12+2x
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ΘΕΜΑ 25ο
Α. Ποιοσ αρικμόσ είναι μεγαλφτεροσ;
α) το 20% του 20 β) το 30% του 30 γ) κανζνασ, είναι ίςοι.
B. Να χρθςιμοποιιςετε τισ πλθροφορίεσ που δίνονται για να ςυμπλθρϊςετε το
ραβδόγραμμα.
Σα μακροβιότερα δζντρα του πλανιτθ

ειρά 1

1000

Βελανιδιά

……………….

……………….

……………….

……………….

Σο πεφκο ςτα Λευκά Όρθ ζχει 5-πλάςια θλικία από τθν βελανιδιά του Ρομπζν των
Δαςϊν, ενϊ θ ελιά τθσ Κριτθσ είναι 500 χρόνια γθραιότερθ από τθ ςεκόγια τθσ
Καλιφόρνιασ, θ οποία ζχει τθ μιςι θλικία του πεφκου των Λευκϊν Ορζων. Σζλοσ
το κυπαρίςςι του Μεξικοφ είναι 1000 χρόνια νεότερο από τθ ςεκόγια τθσ
Καλιφόρνιασ.
α) Ποιο είναι το γθραιότερο από τα δζντρα;
β) Ποιο είναι το νεότερο από τα δζντρα;
γ) Ποιο δζντρο είναι γθραιότερο από το κυπαρίςςι και νεότερο από τθν ελία;
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Γ. Σο εμβαδόν του παρακάτω ςχιματοσ που αποτελείται από ίςα τετράγωνα
είναι 208 τ.εκ. Πόςα εκατοςτά είναι θ περίμετρόσ του;

Δ. Να υπολογίςετε το χρωματιςμζνο εμβαδόν.
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ΘΕΜΑ 26ο
Α. Ένασ αρικμόσ όταν διαιρεκεί με το 15, δίνει πθλίκο 21 και υπόλοιπο 3. Ποιοσ
είναι ο αρικμόσ αυτόσ;
Β. το αγϊνιςμα του δρόμου των 110 μζτρων μετ’ εμποδίων τοποκετοφνται
ςυνολικά 10 ςειρζσ εμπόδια φψουσ 1,06 μζτρων ωσ εξισ: Η 1θ ςειρά εμποδίων
απζχει από τθν αφετθρία 13,72 μζτρα, θ τελευταία ςειρά εμποδίων τοποκετείται
14,02 μζτρα πριν από το τζρμα. Οι υπόλοιπεσ 8 ςειρζσ εμποδίων τοποκετοφνται
ανάμεςα ςτισ άλλεσ, ζτςι ϊςτε θ απόςταςθ δφο διαδοχικϊν ςειρϊν να είναι ίδια.
Να υπολογίςετε τθν απόςταςθ αυτι.
Γ. Να ςυμπλθρϊςετε το παρακάτω τιμολόγιο.
α/α Είδος

Ποσότητα

Σιμή Μονάδας

1. τυλό διαρκείασ

67

1,2

2. Ορκογραφικό λεξικό

16

υνολική Αξία

240

3. Σετράδιο

2,5

4. Γομολάςτιχεσ

0,8

412,5

Αξία εμπορευμάτων
Έξοδα αποςτολισ
υνολικό ποςό

30
967,7
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