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ΘΕΜΑ 1o

Να βρείτε όλες τις δυνατές τιμές του φυσικού αριθμού α, έτσι ώστε το

κλάσμα
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ΘΕΜΑ 2o

Στα παρακάτω παραδείγματα φαίνεται πώς με 10 όμοια σπίρτα μπορούμε να
φτιάξουμε σχήματα που έχουν εμβαδόν 3 και 4 αντίστοιχα, όπου μονάδα
μέτρησης είναι το τετράγωνο πλευράς ενός σπίρτου.

Να σχεδιάσετε παρόμοια σχήματα χρησιμοποιώντας ακριβώς 12 σπίρτα που
το εμβαδόν τους να είναι:
α)3 β)4 γ)5 δ)6 ε)7
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ΘΕΜΑ 3o

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας τροχός τύχης

που περιέχει τους αριθμούς 3, 5, 7, 11, 13, 17 και
19. Περιστρέφουμε τον τροχό και όταν σταματήσει
το βέλος δείχνει ένα αριθμό, όπως στο παράδειγμα
μας τον αριθμό 11. Κατόπιν γράφουμε στη σειρά
όλους τους αριθμούς ξεκινώντας από τον επόμενο

και προκύπτει ο αριθμός 13171935711.
α)Ποιον αριθμό πρέπει να δείξει το βέλος όταν σταματήσει ο τροχός ώστε
να προκύψει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός και ποιον ώστε να προκύψει

ο μικρότερος δυνατός αριθμός; (Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας)
β)Να εξηγήσετε γιατί όλοι οι αριθμοί που προκύπτουν είναι πολλαπλάσια
του 3.
γ)Να εξηγήσετε γιατί το άθροισμα όλων των διαφορετικών αριθμών που
μπορούν να προκύψουν διαιρείται με το 5.

ΘΕΜΑ 4o

Μια ορθογώνια αυλή έχει

μήκος 7,5 m και πλάτος 6
m. Για να πλακοστρώσουμε
την αυλή χρησιμοποιούμε

τετραγωνικά και τριγωνικά

πλακάκια όπως φαίνεται στο

σχήμα 1. Η πλακόστρωση
γίνεται σύμφωνα με το μοτίβο

του σχήματος 2.
α)Πόσα τετραγωνικά και
πόσα τριγωνικά πλακάκια θα

έχει η 2η σειρά και πόσα η
7η;
β)Πόσα πλακάκια από κάθε
είδος θα χρειαστούμε συνο-

λικά για την πλακόστρωση;
γ)Αν η πλακόστρωση γινόταν με το ίδιο μοτίβο αλλά χρησιμοποιώντας
όμοια πλακάκια μισών διαστάσεων από τα προηγούμενα, πόσα πλακάκια
από κάθε είδος θα χρειαζόμασταν;

Καλή διασκέδαση!
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