
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 

 

 

 

Ημερομηνία: 12/12/2015                                   Ώρα Εξέτασης: 09:30-11:30 

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) Αν  
4
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 a    και 

3
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  . Να βρείτε τθν τιμι τθσ παράςταςθσ  

                                                                             

 
(β)  Να βρείτε ςε πόςουσ αρικμοφσ μικρότερουσ του 600 παρουςιάηεται το ψθφίο 5 μόνο μία 

φορά; 

 
 Προτεινόμενη Λύση (α):  
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   προςκζτοντασ τισ ςχζςεισ  (1) και (2)   ζχουμε :   
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  Προτεινόμενη Λύση  (β):  

  Μονοψιφιοι:  μόνο  το   5                                                                                                                Σφνολο (1)  

  Διψιφιοι :  15,25,35,45,65,75,85,95  και                                                                      

                       50,51,52,53,54,56,57.58,59                                                                                       Σφνολο (17)                 

  Τριψιφιοι: 
              105,115,125,135,145,150,151,152,153,154,156,157,158,159,165,175,185,195      Σφνολο (18)                                                                              
              205,215, ...  , 285, 295                                                                                                          Σφνολο (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
              305,315, ... , 385, 395                                                                                                           Σφνολο (18)                                                                          

              405,415, ... , 485,495                                                                                                            Σφνολο (18)                                                                          

              500,501,502,503,504,506,507,508,509,510,511,512,513,514,516,517,518,519      Σφνολο (18)                                                                          

              520,521, ... ,538,539                                                                                                             Σφνολο (18)    

              540,541,542,543,544,546,547,548,549                                                                              Σφνολο (9)    

              560,561, ... , 578,579                                                                                                            Σφνολο (18)    

              580,581, ... ,  598,599                                                                                                           Σφνολο (18)      

    προςκζτουμε όλουσ  τουσ αρικμοφσ και βρίςκουμε  171 αρικμοφσ.                                                                              

Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 



 

Πρόβλημα 2 

(α) ) Στο πιο κάτω  ςχιμα το      είναι τετράγωνο με εμβαδόν      και        . Να  
       βρείτε το εμβαδόν του τριγϊνου    . 

 
 
 
 
 
 
 
  Προτεινόμενη Λύση  (α) 

  Αφοφ  το      είναι τετράγωνο με εμβαδόν      τότε θ πλευρά του είναι 3 cm γιατί  3x3=9 .   

   Στο τρίγωνο  ΑΒΕ    παίρνουμε  ςαν  βάςθ τθν  ΒΕ  οπότε το αντιςτοιχο  φψοσ  είναι  το ΑΒ  που  

   ιςοφται  με 3 cm. Θ  ΒΕ = 6 cm αφοφ  το Γ είναι το μζςο τθσ ΒΕ  και  ΒΓ=3 cm, ζτςι το εμβαδόν   

    του τριγϊνου ΑΒΕ  είναι  (6x3):2 =      

 
 
 (β) Στο πιο κάτω ορκογϊνιο       θ πλευρά     είναι     , θ πλευρά      είναι    . Αν το  
      εμβαδόν του  τριγϊνου     είναι διπλάςιο του εμβαδοφ του τριγϊνου      και το ςθμείο     

      είναι το μζςο τθσ    , να βρείτε το εμβαδόν του τετραπλεφρου      . 
 
 

 

 

 

 

 

 

    Προτεινόμενη Λύση (β) 
    Αφοφ το   εμβαδόν του  τριγϊνου     είναι διπλάςιο του εμβαδοφ του τριγϊνου      και θ     

    πλευρά ΓΝ είναι  διπλάςια τθσ ΔΝ και αφοφ   ΓΔ=ΑΒ= 12 cm  θ  ΓΝ= 8 cm και ΔΝ = 4 cm. Το   

    εμβαδόν του τετραπλεφρου       ιςοφται  με το άκροιςμα των εμβαδϊν  των τριγϊνων ΑΔΝ  

    και ΑΝΜ . Ζτςι   ζχουμε   ΕΑΔΝΜ=ΕΑΔΝ +ΕΑΝΜ =  
   

 
 +
   

 
 = 8+12 =20    . 

 

 

 

 

Πρόβλημα 3 

Σε ζνα Γυμνάςιο, οι 198 μακθτζσ ψιφιςαν για τισ δφο προτεινόμενεσ τοποκεςίεσ τθσ επόμενθσ 
εκδρομισ τουσ που είναι ¨Ηωολογικόσ Κιποσ¨ και ¨Αρχαιολογικόσ Χϊροσ¨.Τα αποτελζςματα τθσ 
ψθφοφορίασ είναι τα ακόλουκα : 134 ψιφιςαν υπζρ του Ηωολογικοφ Κιπου και 78 υπζρ του 
Αρχαιολογικοφ Χϊρου. Αν 19 μακθτζσ δε ψιφιςαν κανζνα μζροσ, πόςοι μακθτζσ ψιφιςαν και τα 
δφο; 
 
Προτεινόμενη Λύση 
 



Αφοφ 19 μακθτζσ δε ψιφιςαν κανζνα μζροσ τότε τουσ αφαιροφμε από το ςφνολο των μακθτϊν  για 

να βροφμε πόςοι ψιφιςαν κάποιο από τα δφο μζρθ, δθλαδι 198 19 179  μακθτζσ. Αν 

προςκζςουμε τϊρα τουσ  134 μακθτζσ που ψιφιςαν Ηωολογικό Κιπο  και τουσ 78 που ψιφιςαν  

Αρχαιολογικό Χϊρο  τότε ζχουμε  134 78 212  μακθτζσ. Αυτοί είναι περιςςότεροι από τουσ 179 

που ψιφιςαν κάποιο μζροσ άρα θ διαφορά τουσ  212 179 33  , δθλαδι 33 μακθτζσ είναι οι 

μακθτζσ που ψιφιςαν και τα δφο μζρθ. 

 

 

Πρόβλημα 4 

Ο Κϊςτασ και θ Μαρία ζγραψαν 4  διαγωνίςματα των 100 μονάδων. Ο Κϊςτασ πιρε μζςο όρο και 
ςτα τζςςερα διαγωνίςματα 78. Θ Μαρία πιρε 10 μονάδεσ περιςςότερεσ από τον Κϊςτα ςτο πρϊτο 
διαγϊνιςμα, 10 λιγότερεσ από αυτόν ςτο δεφτερο, και 20 μονάδεσ περιςςότερεσ ςτο τρίτο και 
τζταρτο διαγϊνιςμα. Ποια είναι θ διαφορά μεταξφ του μζςου όρου τθσ Μαρίασ και του Κϊςτα ςε 
αυτά τα τζςςερα διαγωνίςματα; 
 
Προτεινόμενη Λύση 
 

Ο Κϊςτασ ςυγκζντρωςε ςυνολικά 4 78 312  μονάδεσ. 

Θ Μαρία ςυγκζντρωςε 10 10 20 20 40     μονάδεσ περιςςότερεσ από τον Κϊςτα  άρα ςφνολο 
312 40 352  . 

 Ο μζςοσ όροσ τθσ Μαρίασ είναι 
352

88
4

  άρα θ διαφορά από το μζςο όρο του Κϊςτα είναι 

88 78 10   . 

 


