
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 

 

 

Ημερομηνία: 12/11/2016                                   Ώρα Εξέτασης: 10:00-12:00 

ΟΔΗΓΙΕ:  

1. Να λφςετε όλα τα κζματα, αιτιολογϊντασ πλιρωσ τισ απαντιςεισ ςασ. 
2. Κάκε κζμα βακμολογείται με 10 μονάδεσ. 
3. Να γράφετε με μπλε ι μαφρο μελάνι (τα ςχιματα επιτρζπεται με μολφβι). 
4. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ. 
5. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ υπολογιςτικισ μθχανισ.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

 

Πρόβλημα 1 

α)   Στο διπλανό ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ  θ γωνία Β είναι ορκι,  

     A cmΔ 7 , cmΔΒ 3 ,B cmΓ 8 , και Ε το μζςο του ΓΔ.  

      Να βρείτε το εμβαδόν του τριγϊνου ΑΓΕ. 

 

 

 

β)    Αν  a,  είναι οι διαςτάςεισ ενόσ ορκογωνίου που ζχει περίμετρο 68cm  και ,   οι διαςτάςεισ  

        ενόσ άλλου ορκογωνίου που ζχει περίμετρο 52cm, να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ παράςταςθσ  

          A 8 5 3 2 6         ( ) ( - ) ( - )  

 

Πρόβλημα 2 

Τα  
2

5
 των χρθμάτων του Ανδρζα ιςοφνται με τα χριματα του Βαςίλθ και τα 

7

9
 των  χρθμάτων  

 του Βαςίλθ ιςοφνται με τα χριματα του Γιάννθ. Αν όλοι μαηί ζχουν 1540 ευρϊ, να βρείτε πόςα  

χριματα ζχει ο κακζνασ  

 

Πρόβλημα 3 

Εκατόν άτομα προςκλθκικαν να γευτοφν τουλάχιςτον ζνα από τα τρία διαφορετικά είδθ κραςιοφ 

 Α, Β και Γ. Αν ξζρουμε ότι όποιοσ γεφτθκε το κραςί Β γεφτθκε και το κραςί Α, ότι  28 άτομα 

γεφτθκαν τα κραςιά Α και Γ, ότι 34 άτομα γεφτθκαν το κραςί Β επίςθσ ότι 45 άτομα γεφτθκαν το 

κραςί Γ και τζλοσ ότι 20 άτομα γεφτθκαν και τα τρία κραςιά να βρείτε πόςα άτομα γεφτθκαν μόνο 

ζνα από τα τρία κραςιά. 

 

Πρόβλημα 4 

Nα βρείτε όλουσ τουσ τριψιφιουσ αρικμοφσ   ( , ,a    ψθφία του τριψιφιου αρικμοφ με 0a ) 

ζτςι ϊςτε το 222  a  να είναι διαιρζτθσ του 26. 

 

 

Α’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 


