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                                              ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

            ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

          ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑÏΟΥ 2019 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις. 
Έπειτα, να αιτιολογήσετε στο πλαίσιο τις απαντήσεις σας. (30 μονάδες) 

 

1) Ο αριθμός 5 είναι ο Μ.Κ.Δ. των αριθμών 15, 35 και 50.  

                                   (___) 

 

2) Η ισότητα 14
 = 4 είναι σωστή.    

                                   (___) 

 

3) Σύμφωνα με την αντιμεταθετική ιδιότητα ισχύει: 

 α  (β + γ) = (α  β) + (α  γ).  

                                   (___) 

 

4) Η Μάρω αγόρασε ένα φόρεμα στις εκπτώσεις και έδωσε 

36 €. Αν το αγόρασε με έκπτωση 20 %, αρχικά το φόρεμα  
κόστιζε 45 €. 

                                   (___) 

 

5) Η τιμή της αριθμητικής παράστασης 195 – 25 + 3 είναι 167. 

                                   (___) 

 

6) Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει τουλάχιστον μία οξεία γωνία.  

                                   (___) 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ     
ΣΧΟΛΗ JEANNE D ’ARC 
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Β. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις στο πλαίσιο.       

(30 μονάδες) 
                  

1) Η λύση της εξίσωσης 
    κ = 30  0,1  είναι: 

    α)  7,5                         β) 5                      γ) 3 

 

2) Αν στρογγυλοποιήσω τον αριθμό 409.990 στις  
εκατοντάδες, θα προκύψει ο αριθμός:  

     α) 401.000             β) 500.000         γ) 410.000 

                 

3) Να υπολογίσετε σε ποιο κλάσμα αντιστοιχεί το  
     γράμμα Α στην αριθμογραμμή: 
 

 

 

    α)   
                  β)  

                     γ)                    δ) 1 
    

 

4) Στον αριθμό 32,147 cm
2
, το ψηφίο 7 βρίσκεται στη θέση: 

    α) των τετραγωνικών εκατοστών           β) των χιλιοστών     

    γ) των εκατοστών              δ) των τετραγωνικών χιλιοστών 

 

5) Ο Δημήτρης έχει 4 κόκκινα και 6 πράσινα αυτοκινητάκια.  

Ο λόγος των πράσινων προς τα κόκκινα αυτοκίνητα είναι: 

     α) 
                                   β)  

                         γ)                 

 

6) Τα βιβλία μιας βιβλιοθήκης είναι περισσότερα από 49 και λιγότερα από 56. Αν μπουν σε ράφια 
των 2 και 5 βιβλίων, περισσεύει πάντα 1 βιβλίο. Πόσα είναι τα βιβλία της βιβλιοθήκης; 

 

    α) 52 βιβλία                      β) 56 βιβλία            γ) 51 βιβλία         

1 2 

Α 
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Γ. Μια φιλανθρωπική οργάνωση συγκέντρωσε από δωρεές  15.000 ευρώ, χρήματα που διέθεσε 

σε τρία ιδρύματα. Στο πρώτο ίδρυμα διέθεσε το 
    των χρημάτων που συγκέντρωσε, ενώ στο 

δεύτερο  ίδρυμα διέθεσε το 45% των υπόλοιπων χρημάτων. Πόσα χρήματα απέμειναν, για να 

δοθούν στο τρίτο ίδρυμα;                                                                                                       (10 μονάδες) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Απάντηση: _______________________________________________________________________ 

 

Δ. Ο πληθυσμός ενός νησιού την περασμένη πενταετία ανερχόταν στους 19.200 κατοίκους. Στα 

επόμενα χρόνια μειώθηκε κατά 25%. Φέτος στην απογραφή του νησιού ο πληθυσμός αυξήθηκε 

κατά 25%. Πόσος είναι σήμερα ο πληθυσμός του νησιού;      (15 μονάδες) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Απάντηση: _______________________________________________________________________ 

 

Ε. Ο Δήμος αποφάσισε να φυτέψει λουλούδια και να στρώσει με χλοοτάπητα ένα πάρκο. Στο 

γκρι μέρος θα μπει χλοοτάπητας, ενώ στις λευκές περιοχές θα φυτευτούν λουλούδια. Το 

πάρκο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος 

ΑΒ=120μ. και πλάτος ΑΔ ίσο με το 
     του ΑΒ. 

α) Αν το ένα τετραγωνικό μέτρο χλοοτάπητα κοστίζει 10 ευρώ, πόσο θα κοστίσει όλη η 

κάλυψη του γκρι μέρους του πάρκου; 

β) Αν θέλει ο Δήμος να φυτέψει περιμετρικά του πάρκου νεραντζιές σε απόσταση 8μ. η μία 

από την άλλη, πόσες νεραντζιές θα χρειαστεί;                                                            (15 μονάδες) 

 

 

 

 

              

 

 

 

Δ 

Α Β 

Γ 

20μ. 

24μ. 

30μ. 

Δ 

20μ. 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                                                                             

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Απάντηση: 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


