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ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά

• Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση
για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στον αντίστοιχο κύκλο.

• Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση
αφαιρείται 1 μονάδα.

• Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερους από έναν κύκλους θεωρείται
λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε επιπλέον σημάδι
ή σβήσιμο μπορεί να καταστήσει την απάντηση λανθασμένη.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο δίπλα στις ασκήσεις για να κάνετε βοηθητικές
πράξεις.

• Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις σας στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα
τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης, αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις σας είναι
τελικές.

Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων

1. Να υπολογίσετε το άθροισμα 2 + 3.

6Α. 5Β. 4Γ. 3Δ. 2Ε.

Σωστή συμπλήρωση

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

Λανθασμένη συμπλήρωση

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε



Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού 22η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2021

1. Ποιος από τους πιο κάτω κυκλικούς δίσκους έχει σκιασμένα τα 3

8
της επιφάνειάς του;

Α. Β. Γ. Δ. Ε.

2. Οι πιο κάτω εικόνες παρουσιάζουν ζυγίσεις μεταξύ τεσσάρων αντικειμένων. Ποιο από
τα πιο κάτω είναι δυνατόν να είναι το βάρος του κύκλου;

32 kg

31 kgΑ. 32 kgΒ. 33 kgΓ. 34 kgΔ. 35 kgΕ.

3. Το πιο κάτω μοτίβο αποτελείται από 41 σχήματα. Πόσα τρίγωνα χρησιμοποιήθηκαν
για την κατασκευή του;

. . .

13Α. 14Β. 26Γ. 27Δ. 28Ε.

4. Στην πιο κάτω εικόνα, φαίνεται μια τρισδιάστατη κατασκευή.

Πώς φαίνεται η κατασκευή αυτή, όταν την κοιτάξουμε από πάνω;

Α. Β. Γ.

Δ. Ε.
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5. Ποιου αριθμού το μισό των δύο τρίτων του είναι 60;

90Α. 100Β. 120Γ. 150Δ. 180Ε.

6. Ποια από τις πιο κάτω διαιρέσεις δίνει το μεγαλύτερο υπόλοιπο;

102÷ 5Α. 31÷ 4Β. 10786÷ 2Γ. 76÷ 25Δ. 999÷ 3Ε.

7. Δίνονται πέντε σχήματα, από τα οποία τα τέσσερα είναι ίδια και ένα από αυτά δια-
φέρει από τα υπόλοιπα. Ποιο είναι αυτό που διαφέρει από τα υπόλοιπα;

Α Β Γ Δ Ε

Το ΑΑ. Το ΒΒ. Το ΓΓ. Το ΔΔ. Το ΕΕ.

8. Ο Αλέξης, για να βρει το πηλίκο της διαίρεσης 630÷15, χρησιμοποίησε τους πιο κάτω
τρόπους. Ένας από αυτούς δεν είναι σωστός. Ποιος είναι αυτός;

(α) (300 + 300 + 30)÷ 15

(β) (600 + 30)÷ 15

(γ) (630÷ 10) + (630÷ 5)

(δ) (675! 45)÷ 15

(ε) (630÷ 3)÷ 5

Ο (α)Α. Ο (β)Β. Ο (γ)Γ. Ο (δ)Δ. Ο (ε)Ε.

9. Η Μαρία έβαψε το δωμάτιο της γαλάζιο. Για να ετοιμάσει το χρώμα, χρησιμοποίησε
3 κουβάδες μπλε μπογιά και 2 κουβάδες άσπρη μπογιά. Ποιος από τους πιο κάτω
συνδυασμούς δίνει το ίδιο χρώμα μπογιάς με το δωμάτιο της Μαρίας;

4 κουβάδες μπλε με 3 κουβάδες άσπρηΑ.

2 κουβάδες μπλε με 1 κουβά άσπρηΒ.

9 κουβάδες μπλε με 5 κουβάδες άσπρηΓ.

1 κουβάς μπλε με 2

3
του κουβά άσπρηΔ.

1 κουβάς μπλε με 1

3
του κουβά άσπρηΕ.
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10. Πιο κάτω δίνονται μερικές δηλώσεις για ένα ορθογώνιο.

• Έχει τέσσερις πλευρές.

• Όλες οι πλευρές του πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος.

• Όλες οι γωνίες του είναι ορθές.

• Υπάρχουν δύο ζεύγη παράλληλων πλευρών.

• Αν διπλασιαστεί το μήκος όλων των πλευρών του, τότε θα διπλασιαστεί και το
εμβαδόν του.

Πόσες από αυτές είναι ορθές;

1Α. 2Β. 3Γ. 4Δ. 5Ε.

11. Ποιος είναι ο επόμενος όρος του πιο κάτω μοτίβου;

1, 1, 2, 6, 24, 120, . . .

840Α. 720Β. 600Γ. 216Δ. 144Ε.

12. Το γινόμενο δύο αριθμών είναι ίσο με 24. Ποιο από τα πιο κάτω δεν μπορεί να είναι
ίσο με το άθροισμά τους;

25Α. 14Β. 11Γ. 10Δ. 9Ε.

13. Ο Χρήστος έχει διπλάσια μπαλόνια από την Ελένη και ο Οδυσσέας έχει εξαπλάσια
μπαλόνια από τον Χρήστο. Αν όλα μαζί τα μπαλόνια είναι 45, τότε πόσα μπαλόνια
έχει ο Χρήστος;

3Α. 6Β. 10Γ. 15Δ. 30Ε.

14. Οκτώ κανονικά ζάρια ενώνονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν έναν κύβο.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από τελείες που θα εμφανίζονται σε μια από τις
έδρες του κύβου που θα σχηματιστεί;

24Α. 23Β. 20Γ. 18Δ. 4Ε.
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15. Αν ισχύει ότι
!" 4 = " και "! ! = 330,

τότε με τι είναι ίσο το πιο κάτω άθροισμα;

"+ !

110Α. 440Β. 550Γ. 660Δ. 990Ε.

16. Πόσα από τα πιο κάτω σχήματα έχουν περισσότερους από δύο άξονες συμμετρίας;

2Α. 3Β. 4Γ. 5Δ. Κανένα
από αυτά

Ε.

17. Σε κάθε ένα από τα εννιά μικρά τετράγωνα του πιο κάτω σχήματος θα τοποθετηθεί
ένας αριθμός, έτσι ώστε σε κάθε γραμμή και σε κάθε στήλη να υπάρχει ένα 1, ένα 2

και ένα 3.

1

2

Α

Β

Πόσο είναι το άθροισμα Α+ Β;

2Α. 3Β. 4Γ. 5Δ. 6Ε.

18. Τα έτη 2019 και 2021 είναι τετραψήφιοι αριθμοί που σχηματίζονται με δύο διαδοχικούς
διψήφιους αριθμούς. Πόσα τέτοια έτη από το 1000 μέχρι και το 2021 έχουν αυτήν την
ιδιότητα;

10Α. 11Β. 20Γ. 21Δ. 22Ε.
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19. Στο πιο κάτω ραβδόγραμμα, παρουσιάζονται οι αγαπημένες γεύσεις παγωτού μιας
ομάδας παιδιών. Ποιο κλάσμα αντιπροσωπεύει τον αριθμό των παιδιών που έχουν
ως αγαπημένη γεύση τη φράουλα;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

Αριθμός Παιδιών

ΜπανάναΦράουλαΣοκολάτα ΜάνγκοΒανίλια

7

30
Α. 4

15
Β. 1

6
Γ. 1

5
Δ. 1

4
Ε.

20. Τοποθετούμε μπάλες μέσα σε πέντε κουτιά, έτσι ώστε σε κάθε κουτί να υπάρχει
διαφορετικός αριθμός από μπάλες και να ικανοποιούνται οι πιο κάτω περιορισμοί:

(α) Σε κάθε κουτί να μην υπάρχουν λιγότερες από 7 μπάλες.

(β) Σε κάθε κουτί να μην υπάρχουν 9 μπάλες.

(γ) Σε κάθε κουτί ο αριθμός από μπάλες να μην είναι πολλαπλάσιο του 5.

Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός από μπάλες που ικανοποιεί τους πιο πάνω περιο-
ρισμούς;

45Α. 46Β. 47Γ. 48Δ. 51Ε.

21. Στο πιο κάτω σχήμα, το μεγάλο τετράγωνο έχει πλευρά μήκους 5 cm και τα δύο
μικρότερα τετράγωνα έχουν πλευρές μήκους 1 cm και 2 cm.

5 cm

1 cm
2 cm

Πόσο είναι το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους του σχήματος;

8 cm2Α. 10 cm2Β. 11 cm2Γ. 20 cm2Δ. 25 cm2Ε.
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22. Ο Νάσος πρόσθεσε πέντε διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς. Το άθροισμα των πέντε
αυτών αριθμών είναι πολλαπλάσιο του 10. Ποιος από τους πιο κάτω αριθμούς δεν
μπορεί να είναι ο μικρότερος από αυτούς;

31Α. 34Β. 36Γ. 38Δ. 40Ε.

23. Το σύμβολο
!

αναπαριστά έναν αριθμό μεγαλύτερο από το 10. Ποιο από τα πιο
κάτω κλάσματα είναι το μικρότερο;

!

10
Α.

!
+1

10
Β. 10!Γ. 10!

+1
Δ. 10!

!1
Ε.

24. Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι ηλικίες
των παιδιών Α,Β,Γ,Δ και Ε. Για παράδειγμα, το βέλος από τον Α προς τον Ε σημαίνει
ότι ο Α είναι μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Ε.

Α

Β

ΓΔ

Ε

Αν τοποθετήσουμε τα πέντε παιδιά σε σειρά, από τον μικρότερο σε ηλικία στον με-
γαλύτερο, τότε ποιο παιδί θα εμφανίζεται τέταρτο στη σειρά;

ΑΑ. ΒΒ. ΓΓ. ΔΔ. ΕΕ.

25. Το πιο κάτω σχήμα αποτελείται από πέντε ορθογώνια διαστάσεων 20 cm" 10 cm.

Α

Β

Γ

Δ
Ω

Ο Νίκος θέλει να πάει από τη θέση Α (αρχή) στη θέση Ω (τέλος). Η κίνηση γίνεται
κατά μήκος των πλευρών των ορθογωνίων και ο Νίκος πρέπει να περάσει με τη σειρά
από τις θέσεις Β,Γ,Δ μόνο μια φορά. Πόσο μήκος έχει η μικρότερη δυνατή διαδρομή
που μπορεί να ακολουθήσει ο Νίκος;

170 cmΑ. 180 cmΒ. 190 cmΓ. 200 cmΔ. 210 cmΕ.

Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία Σελίδα 6
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22nd CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD
Sunday, April 11, 2021

EXAM PAPER
3rd & 4th GRADE

TIME: 60 minutes

• Fill in carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The
selection must be made by shading the right answer.

• Every correct answer is graded with 4 points. For each wrong answer, 1 point will be
deducted.

• If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be
considered wrong. The correction will be made electronically, so any additional mark
might be taken as wrong.

• You can use the space next to the questions to take extra notes.

• It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the
exam, making sure that your answers are final.

Examples of filling the answer sheet

1. Find the result 2 + 3.

6Α. 5Β. 4Γ. 3Δ. 2Ε.

Correct filling

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

Incorrect filling

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε
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22nd Cyprus Mathematical Olympiad April 2021

1. Which of the following circular disks has 3

8
of its area shaded?

Α. Β. Γ. Δ. Ε.

2. The images below show weighings between four objects. Which of the below is it
possible to be the weight of the circle?

32 kg

31 kgΑ. 32 kgΒ. 33 kgΓ. 34 kgΔ. 35 kgΕ.

3. The pattern below consists of 41 shapes. How many triangles were used to construct
it?

. . .

13Α. 14Β. 26Γ. 27Δ. 28Ε.

4. The image below shows a three-dimensional construction.

How does this construction look like when we look at it from above?

Α. Β. Γ.

Δ. Ε.
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5. For which number the half of its two thirds is 60?

90Α. 100Β. 120Γ. 150Δ. 180Ε.

6. Which of the following divisions gives the largest remainder?

102÷ 5Α. 31÷ 4Β. 10786÷ 2Γ. 76÷ 25Δ. 999÷ 3Ε.

7. Five shapes are given, of which four are the same and one of them differs from the
rest. Which is the one that is different from the rest?

Α Β Γ Δ Ε

ΑΑ. ΒΒ. ΓΓ. ΔΔ. ΕΕ.

8. To find the quotient of the division 630 ÷ 15, Alexis used the following methods. One
of them is not correct. Which one is this?

(α) (300 + 300 + 30)÷ 15

(β) (600 + 30)÷ 15

(γ) (630÷ 10) + (630÷ 5)

(δ) (675! 45)÷ 15

(ε) (630÷ 3)÷ 5

(α)Α. (β)Β. (γ)Γ. (δ)Δ. (ε)Ε.

9. Maria painted her room light blue. To prepare the paint, she used 3 buckets of blue
paint and 2 buckets of white paint. Which of the following combinations gives the same
paint colour to Maria’s room?

4 buckets of blue with 3 buckets of whiteΑ.

2 buckets of blue with 1 bucket of whiteΒ.

9 buckets of blue with 5 buckets of whiteΓ.

1 bucket of blue with 2

3
of a bucket of whiteΔ.

1 bucket of blue with 1

3
of a bucket of whiteΕ.

Cyprus Mathematical Society Page 2
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10. Below are some statements about a rectangle.

• It has four sides.

• All of its sides must have the same length.

• All of its angles are right.

• There are two pairs of parallel sides.

• If the length of all of its sides is doubled, then its area will also be doubled.

How many of them are correct?

1Α. 2Β. 3Γ. 4Δ. 5Ε.

11. What is the next term of the pattern below?

1, 1, 2, 6, 24, 120, . . .

840Α. 720Β. 600Γ. 216Δ. 144Ε.

12. The product of two numbers is equal to 24. Which of the following cannot be equal to
their sum?

25Α. 14Β. 11Γ. 10Δ. 9Ε.

13. Christos has twice as many balloons as Eleni and Odysseas has six times as many
balloons as Christos. If the total number of balloons is 45, then how many balloons
does Christos have?

3Α. 6Β. 10Γ. 15Δ. 30Ε.

14. Eight regular dice are joined together to form a cube.

What is the largest possible number of dots that can appear on one of the faces of that
cube?

24Α. 23Β. 20Γ. 18Δ. 4Ε.
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15. If
!" 4 = " and "! ! = 330,

then what is the following sum equal to?

"+ !

110Α. 440Β. 550Γ. 660Δ. 990Ε.

16. How many of the following shapes have more than two axes of symmetry?

2Α. 3Β. 4Γ. 5Δ. None
of these

Ε.

17. A number will be placed in each of the nine small squares in the figure below, so that
in each row and in each column there is a 1, a 2 and a 3.

1

2

Α

Β

What is the sum of Α + Β?

2Α. 3Β. 4Γ. 5Δ. 6Ε.

18. The years 2019 and 2021 are four-digit numbers formed by two consecutive two-digit
numbers. How many such years from 1000 up to 2021 have this property?

10Α. 11Β. 20Γ. 21Δ. 22Ε.

Cyprus Mathematical Society Page 4
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19. The bar chart below shows the favourite ice cream flavours of a group of children.
Which fraction represents the number of children who have strawberry as their favourite
flavour?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

Number of Children

BananaStrawberryChocolate MangoVanilla

7

30
Α. 4

15
Β. 1

6
Γ. 1

5
Δ. 1

4
Ε.

20. We place balls in five boxes, so that each box has a different number of balls and the
following restrictions are satisfied:

(α) There should be no less than 7 balls in each box.

(β) There should be no 9 balls in each box.

(γ) In each box the number of balls should not be a multiple of 5.

Which is the smallest number of balls that satisfies the above restrictions?

45Α. 46Β. 47Γ. 48Δ. 51Ε.

21. In the figure below, the big square has side of length 5 cm and the two smaller squares
have sides of lengths 1 cm and 2 cm.

5 cm

1 cm
2 cm

What is the area of   the shaded part of the figure?

8 cm2Α. 10 cm2Β. 11 cm2Γ. 20 cm2Δ. 25 cm2Ε.
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22. Nasos added five consecutive integers. The sum of these five numbers is a multiple of
10. Which of the following numbers cannot be the smallest of them?

31Α. 34Β. 36Γ. 38Δ. 40Ε.

23. The symbol
!

represents a number greater than 10. Which of the following fractions
is the smallest one?

!

10
Α.

!
+1

10
Β. 10!Γ. 10!

+1
Δ. 10!

!1
Ε.

24. The diagram below shows how the ages of the children Α,Β,Γ,Δ and Ε are related.
For example, the arrow from Α to Ε means that Α is older than Ε.

Α

Β

ΓΔ

Ε

If we place the five children in a row, from the youngest to the oldest, then which child
will appear fourth in that row?

ΑΑ. ΒΒ. ΓΓ. ΔΔ. ΕΕ.

25. The following shape consists of five rectangles with dimensions 20 cm " 10 cm.

Α

Β

Γ

Δ
Ω

Nikos wants to go from position Α (beginning) to position Ω (end). The movement takes
place along the sides of the rectangles and Nikos has to go in order through positions
Β,Γ,Δ only once. How long is the shortest possible route that Nikos can follow?

170 cmΑ. 180 cmΒ. 190 cmΓ. 200 cmΔ. 210 cmΕ.
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