
 

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 

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, 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 2  

Να βρείτε όλουσ τουσ τριψιφιουσ αρικμοφσ    ( , ,a    ψθφία του τριψιφιου αρικμοφ με 

0a ) ζτςι ϊςτε  το 222  a  να είναι διαιρζτθσ του 26. 

 

Πρόβλημα 3  

Ο Πζτροσ μπογιατίηει ζνα δωμάτιο ςε 15 ϊρεσ, ο Γιάννθσ μπορεί να μπογιατίηει 50% πιο γριγορα 

από τον Πζτρο και ο Κϊςτασ μπορεί να μπογιατίηει δυο φορζσ πιο γριγορα από τον Πζτρο. Ο 

Πζτροσ ξεκινά να μπογιατίηει  το δωμάτιο και για μια ϊρα και 30 λεπτά δουλεφει μόνοσ του. Μετά 

ζρχεται ο Γιάννθσ και μαηί με το Πζτρο δουλεφουν μαηί μζχρι που μπογιατίηουν  το μιςό δωμάτιο. 

Στθν ςυνζχεια ζρχεται ο Κϊςτασ και ςυνεχίηουν όλοι μαηί να δουλεφουν μζχρι να μπογιατίςουν  το 

δωμάτιο. Να βρείτε από τθν ϊρα που ξεκίνθςε ο Πζτροσ,  πόςα ςυνολικά λεπτά χρειάςτθκαν και οι 

τρεισ  να τελειϊςουν το βάψιμο  του δωματίου. 

 

Πρόβλημα 4 

Στο διπλανό ςχιμα φαίνεται θ τετράγωνθ αυλι πλευράσ μικουσ 12m. Στο 

εςωτερικό τθσ αυλισ κα καταςκευαςτεί μια  μικρι παιδικι πιςίνα επίςθσ 

τετράγωνου ςχιματοσ πλευράσ μικουσ 8m. Στο χϊρο τθσ αυλισ, γφρω από 

τθν πιςίνα (ςκιαςμζνο εμβαδόν),  κα τοποκετθκοφν πλακάκια. Να 

υπολογίςετε το ποςοςτό  με το οποίο κα  πρζπει να αυξθκεί το μικοσ τθσ 

πλευράσ  τθσ πιςίνασ ζτςι ϊςτε το εμβαδόν τθσ επιφάνειασ  όπου κα 

τοποκετθκοφν πλακάκια  να ελαττωκεί κατά 45%. 

 

Β’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 


