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Δευτέρα, 24-Σεπ-2018 

 ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ❹ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΑ 4η    ΕΚΔΟΣΗ 2η - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Να διατάξετε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο τους παρακάτω αριθμούς α, β, γ, δ. 

11α 8 ,  7β 32 ,  8γ 16 ,  17δ 4  

Απάντηση 

Έχουμε: 

 
1111 3 33α 8 2 2    

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Ένας υπάλληλος ξόδεψε το 25% του μηνιαίου μισθού του για αγορά τροφίμων της οικο-

γένειας. Στη συνέχεια, από τα χρήματα που του έμειναν, ξόδεψε το 30% για αγορά ρουχι-

σμού. Στο τέλος, μετά από αυτές τις αγορές, του έμειναν 630 €. Να βρείτε: 

Α) Ποιος είναι ο μηνιαίος μισθός του υπαλλήλου. 

Β) Ποιο είναι το ποσοστό του μηνιαίου μισθού του, που ξόδεψε συνολικά. 

Απάντηση 

Α) Μετά την αγορά του ρουχισμού του έμειναν 630 €. Τα χρήματα αυτά αποτελούν το 

100% 30% 70%   των χρημάτων που του έμειναν μετά την αγορά των τροφίμων. Για 

τα χρήματα που του έμειναν μετά την αγορά των τροφίμων έχουμε: 

 Το 70% των χρημάτων μετά την αγορά των τροφίμων αντιστοιχεί σε 630 €  

 Το 1% των χρημάτων μετά την αγορά των τροφίμων αντιστοιχεί σε 630 : 70 9 €  

 Το 100% των χρημάτων μετά την αγορά των τροφίμων αντιστοιχεί σε 9 100 900  € 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Όλα τα ψηφία ενός θετικού ακέραιου αριθμού Α είναι ίσα με 5 ή 6. Να βρεθεί ο μικρότε-

ρος αριθμός Α αν αυτός διαιρείται με το 3 και με το 4. 

Απάντηση 

Για να διαιρείται ένας αριθμός με το 4 πρέπει το τελευταίο διψήφιο τμήμα του να διαι-

ρείται με το 4. Οι δυνατές περιπτώσεις για το τελευταίο διψήφιο τμήμα του αριθμού Α 

είναι 55 ή 56 ή 65 ή 66. Από αυτούς μόνο ο 56 διαιρείται με το 4. Επομένως το τελευταίο 

διψήφιο τμήμα του Α είναι 56. 
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…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ ΑΓ . Φέρνουμε τη διάμε-

σο ΑΜ και από ένα σημείο Σ της διαμέσου ΑΜ φέρνουμε τα ευ-

θύγραμμα τμήματα ΣΒ και ΣΓ. 

Α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΣΒΓ είναι ισοσκελές. 

Β) Αν επιπλέον ισχύει ΣΑ ΣΒ  και ˆ ˆΣΒΓ ΒΑΓ  να αποδείξετε ότι 

το τρίγωνο ΣΒΓ είναι ορθογώνιο. 
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Απάντηση 

Α) Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ ΑΓ  η διάμεσος ΑΜ είναι και ύψος του τριγώνου, 

άρα είναι μεσοκάθετος της πλευράς ΒΓ. Τα σημεία της μεσο-

καθέτου ΑΜ ισαπέχουν από τα Β και Γ, επομένως ΣΒ ΣΓ , 

που σημαίνει ότι το τρίγωνο ΣΒΓ είναι ισοσκελές. 

Β) Έστω ότι ˆˆ ˆΣΒΓ ΒΑΓ φ  . Τότε έχουμε: 

 1 1
ˆˆ ˆΒ Γ φ   επειδή το τρίγωνο ΣΒΓ είναι ισοσκελές. 

 1 2

φ̂ˆ ˆΑ Α
2

   επειδή η διάμεσος ΑΜ του ισοσκελούς τριγώ-

νου ΑΒΓ με ΑΒ ΑΓ  είναι και διχοτόμος του. 
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Τις απαντήσεις επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί: Συντονισμός - Γενική επιμέλεια: 

Βασίλης Παπαδημητρίου, Μαθηματικός του Γυμν. Μώλου Δημ. Σπαθάρας 

Κώστας Σουφλέρης, Μαθηματικός του Γυμν. Σπερχειάδας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 
 


