ΘΔΜΑΤΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Δ.Μ.Δ.
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΥΚΛΔΙΓΗΣ
1995-1996
1. Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε: 1+ { 3  [ 5–(7+x) : 9 ] –7 }  5=26.
2. Σ' έλα ηξίγσλν ΑΒΓ θέξλνπκε ηηο δηάκεζνπο ΑΓ, ΒΔ

θαη ΓΕ (πνπ δηέξρνληαη

από ην ίδην ζεκείν Θ).
Πόζεο γσλίεο, κηθξόηεξεο από 180 o , ζρεκαηίδνπλ νη δηάκεζνη κε ηηο πιεπξέο
ηνπ ηξηγώλνπ θαη κεηαμύ ηνπο;
Οη αξηζκνί α, β είλαη αλάινγνη κε ηνπο αξηζκνύο 5 θαη 6. Οη αξηζκνί β, γ
είλαη αληηζηξόθσο αλάινγνη κε ηνπο αξηζκνύο 3 θαη 4.
Να εμεηάζεηε αλ νη αξηζκνί α 2 +β 2 θαη β 2 +γ 2 είλαη ηέιεηα ηεηξάγσλα.

3.

Σ' έλα ρνξό πήξαλ κέξνο 8 αγόξηα θαη 8 θνξίηζηα. Κάζε αγόξη ρόξεςε κε
κεξηθά θνξίηζηα θαη θάζε θνξίηζη κε κεξηθά αγόξηα. Μεηά ην ηέινο ηνπ ρνξνύ
θάζε άηνκν έγξαςε ηνλ αξηζκό ησλ ρνξώλ πνπ ρόξεςε.
Έηζη πήξακε ηνπο αξηζκνύο: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6.
Να απνδείμεηε όηη νη αξηζκνί απηνί δελ είλαη νη ζσζηνί, γηαηί θάπνπ ππάξρεη
ιάζνο.

4.

1996-1997
1. Οη ζειίδεο

ελόο βηβιίνπ είλαη αξηζκεκέλεο κε δηαδνρηθνύο αξηζκνύο 1, 2, 3,

...
Από ηελ πξώηε κέρξη ηελ ηειεπηαία ζειίδα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4909 ςεθία.
Να βξεζεί πόζεο ζειίδεο έρεη ην βηβιίν .
2. Έζησ α=1+ 1 + 1 + 1 +...+ 1 , β=1+ 2 + 4 + 6 + 8 +...+ 3990 .
2 3 4
1996
4 6 8 10
3992
Να ππνινγηζηεί ην α+β.
Έζησ ηεηξάγσλν ΚΛΜΝ πιεπξάο 21 θαη Α, Β, Γ, Γ ζεκεία ησλ ΚΛ, ΛΜ, ΜΝ,
ΝΚ ώζηε ΚΑ=9, ΛΒ=5, ΜΓ=12, ΝΓ=13.
Να δεηρηεί όηη ΓΑ+ΓΒ+1>ΑΒ+ΑΓ.

3.

Από ηνπο 18 αξηζκνύο, 1, 2, 3, ..., 18, επηιέγνπκε ζηε ηύρε ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθνύο.
Να δεηρηεί όηη από απηνύο ηνπο ηέζζεξηο ππάξρνπλ δύν, έζησ νη α θαη β,
κε 0<α–β5.

4.
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1997-1998

1.

x  y  30

  3 12 25 
2
Να βξεζνύλ νη αξηζκνί x, y όηαλ  (5 ) :5   5  :50
.

x  

y

(4  2192 :2188 ):5

Να πξνζδηνξηζηνύλ ηα ςεθία α { 1, 2, ..., 9 } , β { 0, 1, 2, ..., 9 } , αλ ην
10  
θιάζκα Κ=
απινπνηείηαη κε ην 6.
 

2.

3.

Να πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκόο x αλ είλαη γλσζηό όηη
2 1997 –2 1996 –1+ { [ (2 80 : 2 78 ) : 2 2 ] x–1–2 2 } (x+3 2 )=2 1995 +2 1994 +...+2 2 +2+1.

Μπνξείηε λα δσγξαθίζεηε 12 θύθινπο, ώζηε ν θαζέλαο από απηνύο λα
εθάπηεηαη ζε 5 αθξηβώο από ηνπο δνζκέλνπο θύθινπο;

4.

1998-1999
1.

Να βξεζνύλ νη θπζηθνί αξηζκνί α, β όηαλ α 2 (β+2)=4375.

      20
Έζησ α,β,γ θπζηθνί αξηζκνί κε 
.
3

  2  3  67
Να βξεζεί ε ηηκή ηεο παξάζηαζεο Α = ( 2α+β+2γ )( 4α+3β+4γ ) .

2.

Τν ζεκείν Μ 1 είλαη ην κέζνλ ηνπ ΑΒ, ην Μ 2 ην κέζνλ ηνπ ΑΜ 1 , ην Μ 3 ην
κέζνλ ηνπ ΑΜ 2 θηι. θαη ην Μ 10 είλαη ην κέζνλ ηνπ ΑΜ 9 .

3.

Αλ ΑΒ=2 11 3 λα βξεζεί ην ΑΜ 10 .
Έζησ νξζνγώλην ΑΒΓΓ κε ΑΒ=2ΑΓ θαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΜ ( ην Μ
βξίζθεηαη πξνο ην κέξνο ηεο ΓΓ ) .
Αλ Δ είλαη ην κέζνλ ηεο ΒΜ, λα ππνινγηζηεί ε γσλία Β ̂ Γ.

4.

1999-2000
1.

Σην ηξαπέδην ΑΒΓΓ ηνπ ζρήκαηνο έρνπκε ̂ = ̂ =90 ν , ΑΒ=α, ΑΓ=β, ΓΓ=γ.

Οη αξηζκνί α, β, γ είλαη αθέξαηνη, αλάινγνη ησλ αξηζκώλ 1, 2,
3, αληίζηνηρα θαη έρνπλ άζξνηζκα 30.
Να βξεζεί ην εκβαδόλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΑΒΓΓ .

2.

Να βξεζεί ε ηηκή ηεο παξάζηαζεο
Α = ( 200+196+192+...+8+4 ) – ( 198+194+190+...+6+2 ) .
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Σε κηα ηάμε πνπ έρεη ζπλνιηθά 240 καζεηέο, ην 50% ησλ καζεηώλ παίδεη
πνδόζθαηξν, ην 40% παίδεη κπάζθεη θαη ην 10% ησλ καζεηώλ παίδεη θαη ηα
δύν.
Να βξείηε πνζνζηό, επί ηνηο εθαηό, ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο, πνπ δ ελ παίδεη
νύηε πνδόζθαηξν νύηε κπάζθεη.

3.

4.

Σην δηπιαλό πίλαθα

  
 0 
  

έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη αθέξαηνη αξηζκνί α, β,

γ, δ, ε, δ, ε, ζ θαη ην 0 (κεδέλ). Τν άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ θάζε γξακκήο
(νξηδόληηα), θάζε ζηήιεο (θαηαθόξπθα) θαη θάζε δηαγσλίν π ηζνύηαη κε θ.
Να δεηρηεί όηη θ=0.

2000-2001
1. Τν έηνο 2001

έρεη ηελ εμήο ηδηόηεηα:
Δίλαη ηεηξαςήθηνο αξηζκόο θαη αλ δηπιαζηάζνπκε ην ςεθίν ησλ κνλάδσλ
παίξλνπκε ην ςεθίν ησλ ρηιηάδσλ.
Να βξεζεί ην πιήζνο όισλ ησλ ηεηξαςήθησλ αξηζκώλ πνπ έρνπλ ηελ
παξαπάλσ ηδηόηεηα.

2.

Αλ γηα θάζε ζεηηθό αθέξαην αξηζκό λ ηζρύεη ε ηζόηεηα

1
λα ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα Σ = 1 + 1 + 1 +...+
.
1 2 2  3 3  4
2000  2001

3.

Αλ ν αξηζκόο λ είλαη ζεηηθόο αθέξαηνο, λα δεηρηεί όηη ν αξηζκόο
1
Α=1–
δελ είλαη πνηέ αθέξαηνο.
1 1
1 1


Σην ζρήκα ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην θαη ην ηκήκα ΚΛ ην
ρσξίδεη ζε δύν ηεηξάπιεπξα πνπ έρνπλ ίζα εκβαδά.

4.

Αλ είλαη ΒΓ=α, ΓΓ=β, ΒΚ=x θαη ΛΓ=y, λα δεηρηεί όηη:
1) x=y.
2) Τα ηξίγσλα ΒΟΚ θαη ΛΟΓ έρνπλ ίζα εκβαδά (Ο ην θέληξν ηνπ).
3) Τα ηεηξάπιεπξα ΑΒΟΛ θαη ΓΓΟΚ έρνπλ ίζα εκβαδά .

2001-2002
1. Να ππνινγίζεηε ηελ
2. Σην ζρήκα έρνπκε:

παξάζηαζε: Α = [ (–1) 10 +(–1) 11 ] (2 4 –3 2 )+5 12  5 10 –20.
 επζείεο x'x//y'y,
 ε επζεία δδ' είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΑΒ,

3
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 ε επζεία η'η δηρνηνκεί ηε γσλία Α ̂ Γ,
 Α ̂ Β=Γ ̂ η=σ
Να ππνινγηζηνύλ νη γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ .
Έλα κπνπθάλ είρε ηηκή πώιεζεο ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην 30.000 δξρ.
Τνλ Γεθέκβξην ε ηηκή ηνπ απμήζεθε θαηά 8%. Σηηο 14 Ηαλνπαξίνπ, κε ηελ
έλαξμε ησλ εθπηώζεσλ πξόθεηηαη λα γίλεη έθπησζε 25% επί ηεο ηηκήο
πώιεζεο.
Να βξείηε πόζν ζα πσιείηαη ην κπνπθάλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθπηώζεσλ
ζε δξαρκέο θαη ζε επξώ, ζηξνγγπινπνηεκέλν ζην εθαηνζηό (1 επξώ=340,75
δξρ).

3.

Σηνλ παξαθάησ πνιιαπιαζηαζκό πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε όια ηα ςεθία
από 1 έσο 9 θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηεηξάγσλα:

4.

2


8

5

2002-2003
1. Ο αξηζκόο

x είλαη ζεηηθόο αθέξαηνο θαη ην θιάζκα 3  x είλαη αξηζκόο
2
αξλεηηθόο κεγαιύηεξνο από ην –1.
Να πξνζδηνξίζεηε όινπο ηνπο ηξηςήθηνπο ζεηηθνύο αθέξαηνπο ησλ νπνίσλ ην
άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ είλαη ίζν κε x.

2.

Να πξνζδηνξίζεηε ηνπο αθέξαηνπο α, β, γ, δ αλ είλαη γλσζηό όηη:
 = 2 ,  = 3 ,  = 4 θαη αβγδ=120.
 4  5
 3

3.

Σην ζρήκα, ην ηεηξάπιεπξν είλαη νξζνγώλην, ε ΕΘ είλαη κεζνθάζεηνο ηεο

Α

Δ
Β

..
φ

ω

Ε

Γ

Ζ

Γ

ΓΔ θαη ην ηξίγσλν ΕΔΓ είλαη ηζνζθειέο θαη νξζνγώλην ζην Ε.
Αλ Α ̂ Δ=θ, λα ππνινγίζεηε ηε γσλία Β ̂ Θ σο ζπλάξηεζε ηνπ θ.
Θ

Καζέλαο από ηνπο αξηζκνύο Α =8888, Β =4444 έρεη 2003 ςεθία,
ελώ θαζέλαο από ηνπο αξηζκνύο Γ =3333, Γ =6667 έρεη 2002 ςεθία.
Πνηνο από ηνπο αξηζκνύο Φ=ΑΓ, Υ=ΒΓ είλαη κεγαιύηεξνο θαη πόζν;

4.
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2003-2004
1.
8
Β

Σην ζρήκα νη επζείεο (ε)//(δ) ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο ΑΒ=ΑΓ=8,

Α

6
Ζ

Δ

(δ)

8

Γ

(ε)
Γ

Να ππνινγηζηεί:

ΑΖ=6 ύςνο θαη ΑΓ δηρνηόκνο ηεο Γ ̂ Δ θαη ΓΔ//ΑΓ.
1) Τν κήθνο ηεο ΓΓ.
2) Τν εκβαδόλ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΑΓΓΔ.

Ο αξηζκόο Α πξνθύπηεη από ην γηλόκελν δύν δηαδνρηθώλ ζεηηθώλ αθεξαίσλ
θαη είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 20, ελώ ν αξηζκόο Β πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηξηώλ
δηαδνρηθώλ ζεηηθώλ αθεξαίσλ θαη είλαη κηθξόηεξν ο ηνπ 30.
Τν πειίθν  έρεη ηελ ηδηόηεηα λα είλαη ηέιεην ηεηξάγσλν αθεξαίνπ.

Να βξεζεί ε ηηκή ηεο παξάζηαζεο Κ =1000 (  ) 1000 +2004Α 2 –2004Β 2 .


2.

Οη κε παξάιιειεο πιεπξέο ηζνζθεινύο ηξαπεδίνπ έρνπλ κήθε 10 m ε θάζε
κία, ελώ ε πεξίκεηξνο ηνπ είλαη 152 m. Τν ύςνο ηνπ είλαη ην 1 ηεο κεγάιεο
9
βάζεο θαη νη βάζεηο ηνπ είλαη αλάινγεο πξνο ηνπο αξηζκνύο 6 θαη 5.
Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ηξαπεδίνπ .

3.

Έλαο επηζηήκνλαο θαη ν βνεζόο ηνπ αλέιαβαλ κηα έξεπλα ζε ρεκηθό
εξγαζηήξην, από ηελ νπνία ζα εηζπξάμνπλ 85.116 €.
Ο επηζηήκνλαο ζα απαζρνιεζεί γηα 42 κέξεο θαη ν βνεζόο ηνπ γηα 45 κέξεο.
Ζ εκεξήζηα ακνηβή ηνπ επηζηήκνλα είλαη θαηά 40% κεγαιύηεξε ηεο εκεξή ζηαο
ακνηβήο ηνπ βνεζνύ ηνπ.
Να βξεζνύλ ηα ρξήκαηα πνπ ζα εηζπξάμεη ν θαζέλαο .

4.

2004-2005
Να εθθξάζεηε ηελ παξάζηαζε
Α =32 18  [ 1–(–1) 3 ] –2 6 (3 2 –1)(3 3 –11)(3 4 –17),
σο δύλακε κε βάζε ην 2.

1.

Σην ζρήκα, ηα ηξίγσλα ΑΒΟ θαη ΓΓΟ είλαη ηζόπιεπξα πιεπξάο α. Ζ ΒΔ είλαη
θάζεηε πξνο ηε ΒΓ.

2.
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Δ

.

Α

Γ
Ο

Β

Γ

Να απνδείμεηε όηη:

1) Α ̂ Β=30 ν .
3) ΔΑ=ΑΒ.

2) ΔΒ=ΒΓ.

Έλα Γπκλάζην έρεη ζπλνιηθά 240 καζεηέο. Οη αξηζκνί α, β θαη γ ησλ
καζεηώλ ησλ ηξηώλ ηάμεσλ Α', Β' θαη Γ' αληίζηνηρα, είλαη αλάινγνη πξνο ηνπο
αξηζκνύο 3, 4 θαη 5 αληίζηνηρα.
1) Να βξείηε πόζνπο καζεηέο έρεη θάζε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ .
2) Αλ ην 40% ησλ καζεηώλ ηεο Α' ηάμεο, ην 30% ησλ καζεηώλ ηεο Β' ηάμεο θαη
ην 24% ησλ καζεηώλ ηεο Γ' ηάμεο παίδνπλ πνδόζθαηξν, λα βξείηε ην πνζνζηό
επί ηνηο εθαηό ησλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ παίδνπλ πνδόζθαηξν .

3.

Ζ Β' ηάμε ελόο Γπκλαζίνπ έρεη 10 καζεηέο πεξηζζόηεξνπο από ηελ Α' ηάμε,
ελώ ε Γ' ηάμε έρεη 10 καζεηέο πεξηζζόηεξνπο από ηελ Β' ηάμε.
Ο αξηζκόο Σ όισλ ησλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ, αλ δηαηξεζεί κε θαζέλαλ από
ηνπο αξηζκνύο 5, 6, θαη 8, δίλεη ππόινηπν 3.
Δπηπιένλ ν αξηζκόο Σ είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 250 θαη κηθξόηεξνο ηνπ 45 0.
Να βξείηε πόζνπο καζεηέο έρεη θάζε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ .

4.

2005-2006
Οη αξηζκνί α, β είλαη αθέξαηνη θαη ηζρύεη α+β=1000.
Δίλαη δπλαηόλ λα ηζρύεη 3α+5β=3005;
Γηθαηνινγείζηε ηελ απάληεζή ζαο.

1.

Σε έλα δνρείν ππάξρνπλ 6 ιεπθά, 9 θίηξηλα, 12 θόθθηλα θαη 15 πξάζηλα
ζθαηξίδηα.
Να πξνζδηνξηζηεί ν ειάρηζηνο αξηζκόο ζθαηξηδίσλ πνπ πξέπεη λα πάξνπκε
ηπραία έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε παξνπζία ζην δείγκα ηνπιάρηζηνλ
α) 3 ιεπθώλ,
β) 5 θίηξηλσλ,
γ) 6 θόθθηλσλ,
δ) 10 πξάζηλσλ ζθαηξηδίσλ
(ηέζζεξα δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα).

2.

3.

Γέθα ζεκεία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ

όπσο ζην ζρήκα.
Να δηαγξαθεί ν ειάρηζηνο αξηζκόο ζεκείσλ έηζη ώζηε ηα ππόινηπα λα κε
ζρεκαηίδνπλ θαλέλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν .
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Γίλνληαη νη αξηζκνί:
Α = 1 ( 1+ 1 + 1 +…+ 1 )
99
2 3
99
Πνηνο είλαη κεγαιύηεξνο θαη γηαηί ;

7

4.

θαη

Β = 1 ( 1+ 1 + 1 +…+ 1 ) .
100

2

3

100

2006-2007
1.

Να πξνζδηνξηζηνύλ νη θπζηθνί αξηζκνί λ γηα ηνπο νπνίνπο ν αξηζκόο

42
2  1

λα είλαη αθέξαηνο.
Θεσξνύκε νμεία γσλία Α ̂ Β θαη ηελ πξνέθηαζε ΟΓ ηεο πιεπξάο ΟΑ (πξνο
ην κέξνο ηνπ Ο). Σην εκηεπίπεδν πνπ νξίδεηαη από ηελ ΑΓ θαη πεξηέρεη ην
ζεκείν Β, θέξνπκε επζεία ΟΓΟΑ θαη επζεία ΟΔΟΒ.
Ηζρύεη Γ ̂ Δ=4Α ̂ Β. Να ππνινγηζηεί ε γσλία Α ̂ Β.

2.

3.

Γίλνληαη νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί α, β, γ, δ κε (γ –δ)(γ+δ)0 θαη
       
+
=
+
.
       

Να δεηρηεί όηη έλαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο α, β, γ, δ ηζνύηαη κε κεδέλ .
Να απνδείμεηε όηη θάζε εμαςήθηνο θπζηθόο αξηζκόο ηεο κνξθήο αβγαβγ,
όπνπ α, β, γ είλαη ςεθία κε α0 δηαηξείηαη κε ηνπο αξηζκνύο 7, 11, 13 .

4.

2007-2008
1.

Αλ ηζρύεη 8x+10y=1, λα βξεζεί ε ηηκή ηεο παξάζηαζεο
Α =2008–4 ( 4x+5y ) –48x–60y.

Σε κηα αηειή δηαίξεζε ελόο ηξηςήθηνπ αξηζκνύ α κε ηνλ αξηζκό 5, ην πειίθν
είλαη κεγαιύηεξν θαηά 5 ηνπ εμαπιάζηνπ ηνπ ππνινίπνπ.
Πνηεο είλαη νη δπλαηέο ηηκέο ηνπ α;

2.

ΘΔΜΑΤΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΩΝ Δ.Μ.Δ. Β' ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ

3.

Σην ζρήκα δίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη επζεία ε πνπ πεξλάεη από ην Γ
ε
Γ

Α
Β
Ε

Γ

παξάιιειε πξνο ηελ πιεπξά ΑΒ.
Δπηπιένλ, δίλεηαη όηη ΑΒ=ΓΓ=ΓΔ.
Σηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΒ (πξνο ην Β) παίξλνπκε ηκήκα ΒΕ=ΑΒ.
α) Να βξεζνύλ ηα ηξίγσλα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρήκα θαη έρνπλ ίζν εκβαδόλ .
(Να δηθαηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο.)
β) Τη κέξνο ηνπ εκβαδνύ ηνπ ζρήκαηνο ΑΕΔΓ είλαη ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ
ΑΒΓ;
Δ

α) Να απνδείμεηε όηη θάζε εμαςήθηνο ζεηηθόο αθέξαηνο ηεο κνξθήο
Α =αβαβαβ,
όπνπ α, β ςεθία, δηαηξείηαη κε ην 3 .
β) Να πξνζδηνξίζεηε ηνπο εμαςήθηνπο ζεηηθνύο αθέξαηνπο ηεο κνξθήο
Α =αβαβαβ, όπνπ α, β ςεθία, νη νπνίνη δηαηξνύληαη κε ην 5 θαη ην 9 .

4.
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