
1. Το άθροισμα των πρώτων ν διαδοχικών τέλειων τετραγώνων ήταν τριψήφιος 

αριθμός ο οποίος ήταν τέλειος κύβος. Ποιό είναι το γινόμενο των ψηφίων αυτού 

του τριψήφιου αριθμού; 

Α.0                     Β.24                 Γ.10                Δ.12                    Ε.15 

2.Ένα τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 5cm,12cm και 13cm.Το εμβαδόν της 

περιοχής που δεν καλύπτεται από το εγγεγραμμένο κύκλο είναι: 

Α.4π                   Β.58-4π              Γ.60-4π         Δ.100-6π          Ε.100-5π 

3.Δίνονται δύο κανονικά πολύγωνα το Α και το Β. Το Α έχει 4 πλευρές 

περισσότερες από το Β και 66 περισσότερες διαγώνιους. Τότε πόση είναι η 

γωνία (σε μοίρες)  που σχηματίζει το πολύγωνο Α; 

Α.1500                Β.1580                Γ.1620               Δ.1740                Ε.1590 

4. Αν: 

6x+7y+8c 

ισούται με1353 τότε το x+y+c ισούται με: 

 Α.7                  Β.4                        Γ.11                      Δ.13                   Ε.9  

5.Ένα μυρμήγκι ξεκινά από μία κορυφή ενός κύβου και κινείτε κατά μήκος 

των ακμών του κύβου κάνοντας την μικρότερη δυνατή διαδρομή ώστε να 

ξαναφτάσει στο ίδια κορυφή. Ένα άλλο μυρμήγκι πηγαίνει με τριπλάσια 

ταχύτητα ,εφτά φορές πάνω στην μεγάλη διαγώνιο ενός κύβου με οκταπλάσιο 

όγκο. Τότε ποιος είναι ο λόγος των χρόνων που θα κάνουν δύο μυρμήγκια; 

Α.24/7√3         Β. 3/√3               Γ.45/14√3            Δ. 51/14√3           Ε.1/2 

6.Σε ένα σχολείο με 30 μαθητές έγινε διαγώνισμα σε όλους τους μαθητές 

σύνολο 100 μονάδων που περιείχε 4 ασκήσεις όπου κάθε μία βαθμολογείτε με 

τον ίδιο αριθμό μονάδων και με τον όρο «λύθηκε» εννοούμε ότι βαθμολογήθηκε 

με όλες τις μονάδες.  Αν μόνο ένας μαθητής πήρε βαθμό περισσότερο από 90 

μονάδες που ήταν ακέραιος αριθμός από μονάδες  και οι υπόλοιποι πήραν 

μέσο όρο ακέραιο αριθμό μονάδων που ήταν  περισσότερος από 85 μονάδες, 

από πόσους μαθητές λύθηκε σίγουρα η κάθε άσκηση; 

Α.11                Β.12                    Γ.13                      Δ.14                  Ε.15 

7. Αν : 

3𝑓 (x)+ 6𝑓(1-x)=90     𝜅𝛼𝜄    4𝑓(x2-6)-f(x)=15        και      𝑓(0)+𝑓(1)+𝑓(3)+α=50 

 

τότε το α ισούται με: 

Α.35              Β.20                      Γ.5                   Δ.25        Ε. κανένα από τα προηγούμενα 

 



8. Έχουμε δύο μπουκάλια διαλύματος νερό με οξύ. Το πρώτο έχει 500ml 

διάλυμα με  αναλογία 4 προς 1 νερό με οξύ και το δεύτερο έχει 400ml διάλυμα  

και περιέχει άγνωστη περιεκτικότητα από οξύ. Βγάζω το 1/3 του διαλύματος 

από το πρώτο δοχείο και το 1/4 διαλύματος από το δεύτερο δοχείο και το βάζω 

σε ένα τρίτο δοχείο με αποτέλεσμα στο τρίτο δοχείο να υπάρχει αναλογία 1:1 

νερό με οξύ. Tι ποσοστό αποτελούταν το οξύ που υπήρχε αρχικά στο δεύτερο 

δοχείο; 

Α.60%               Β.62,5%               Γ.64%               Δ.66,5%               Ε.68,5% 

9. Χρησιμοποιώντας τους μονοψήφιους θετικούς ακεραίους αριθμούς 

δημιουργούμε ένα 9-ψήφιο αριθμό με διαφορετικά ψηφία. Η πιθανότητα αυτός 

ο αριθμός να  διαιρείτε με το 5 είναι: 

Α.1/9               Β.1/3                     Γ.2/9                    Δ.3/5               Ε.3/8 

10.Δίνετε τετράπλευρο με τις γωνίες  Γ και Δ να είναι ορθές. Έστω Ε το μέσο της 

ΓΔ και Μ το μέσον του ΑΒ.  Η ΑΒ είναι διπλάσια από την ΓΔ. Με κέντρο το Β 

και ακτίνες ΒΓ και ΒΜ γράφουμε τόξο. Να βρείτε τον λόγο του τμήματος ΑΒ 

προς ΑΔ. 

Α. 1 − √3               Β. 1 + √3              Γ.
1−√3

2
                Δ.

1+√3

2
               Ε. Κανένα 

11. Δίνεται ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο  ΑΒΓ με την ΑΓ υποτείνουσα του 

τρίγωνου. Έστω Μ,Ν και Κ τα μέσα των πλευρών ΑΒ,ΒΓ και ΑΓ αντίστοιχα. Τότε 

ισχύει ότι: 

Α. 4(ΑΜ)2=(ΑΚ)2+(ΑB)(ΓB). 

Β. 4(ΑΜ)2=(ΑΚ)2+(ΑΚ)(ΓΚ). 

Γ. 2(ΑΜ)2=(ΑΚ)2+(ΑΚ)(ΓΚ). 

Δ. 8(ΑΜ)2=(ΑΚ)2+(ΑΚ)(ΓΚ). 

Ε. 4(ΑΜ)=(ΑΚ)2+(ΑΚ)2(ΓΚ). 

12. Δίνεται τετράγωνο πλευράς α. Σημείο Μ σημειώνεται πάνω στην ΒΔ ώστε η 

ΑΜ να είναι κάθετη πάνω στην ΒΔ. Τότε ποιος είναι ο λόγος των τμημάτων ΑΒ 

προς ΒΜ; 

Α. √1/2                     Β. √2                            Γ. √3                            Δ.√1/3                     Ε. √3/2 

13. Η τιμή της παράστασης είναι 1397 

(n2+1)+(n2+2)+(n2+3)…(n2+n) 

Τότε το n είναι: 

Α.13                  Β.10               Γ.12                      Δ.11                      Ε.14 



14.Ένα κανονικό πολύγωνο πλευράς ν σχηματίζει γωνία με τις πλευρές του 

όσον το δυνατό μεγαλύτερη. Τότε το πλήθος των διαγωνίων αυτού του 

πολυγώνου είναι: 

Α. 1234567                   Β. 2041209       Γ. 2839482      Δ. 4632728                    Ε. 2382934 

15. Μία ακολουθία λέγεται «εξαίρεση» αν η διαφορά κάθε δύο συνεχόμενων 

όρων διαιρείτε με τον προηγούμενων όρο τους. Δηλαδή στην ακολουθία αν 

ισχύει ότι αν-2|αν-αν-1 και κάθε δύο όροι απαγορεύεται να έχουν διαφορά 0.Αν 

α1=1 τότε ποιό από τα πιο κάτω δεν μπορεί να είναι το άθροισμα των πρώτων 

πέντε όρων της ακολουθίας; 

Α.15                   Β.19       Γ.23           Δ.26      Ε .κανένα από τα προηγούμενα  

16. Αν: N3=961504803 .Τότε το Ν περιέχει το ψηφίο:  

Α.7                        Β.2                         Γ.5                      Δ.4                   Ε.1 

17. Με τα ψηφία 3,6 και 9 δημιουργούμε μία ακολουθία ώστε το 3 να γραφτεί 

τρεις φορές το 6 να γραφτεί έξι φορές και το 9 εννέα φορές και μετά ξανά από 

την αρχή όπως φαίνεται πιο κάτω: 

3,3,3,6,6,6,6,6,6,9,9,9,9,9,9,9,9,9,3,3,3,6,6,6,6,6,6,9,9,9,9,9,9,9,9,9,3,3,3,6 

Πόσες φορές στα πρώτα 1000 ψηφία το άθροισμα ακριβώς δύο ή ακριβώς τριών 

συνεχόμενων ψηφίων διαιρείται με το 9; 

Α.1230                Β.1160                Γ.1300               Δ.1280                Ε.1215 

18. Όταν από έναν κ-ψήφιο αριθμό αφαιρέσουμε το τελευταίο ψηφίο του που 

είναι το 2  και προσθέσουμε μία μονάδα στον καινούριο αριθμό τότε προκύπτει 

αριθμός πολλαπλάσιος του 3.Τότε ο αρχικός αριθμός αποκλείεται να ήταν: 

Α. τετράγωνος        Β. Κύβος     Γ. Άρτιος  Δ. κανένα Ε. πολλαπλάσιο του 4 

19. Το τελικό σκορ δύο ομάδων ήταν 9-10 αλλά δεν ξέρουμε ποια νίκησε. Ποιά 

είναι η πιθανότητα στο τέλος του πρώτου  ημιχρόνου  η μία ομάδα να 

προηγήτουν της άλλης κατά ακριβώς 1 γκολ; 

Α.19/90           Β.21/110            Γ.19/110      Δ.21/90               Ε. 10/19 

20. Αν: 
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Τότε το πλήθος των διαιρετέων του χ είναι: 

Α.1089                  Β.221                  Γ.222              Δ.(210+1)2               Ε.211+1 

 



21. Σε μία σειρά στέκονται 30 παιδιά.Παίρνοντας όλες τις δυνατές πεντάδες 

παιδιών ο μέσος όρος βάρους τους είναι ν,ν+1,ν+2,ν+3…ν+κ.Ποιός είναι ο 

μέσος όρος όλων των παιδιών στη σειρά συναρτήση του ν; 

(Σε αυτήν την άσκηση επειδή είναι περίπλοκη δεν υπάρχουν multiple choice) 

 


