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ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α:  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Να τοποθετήσετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση: 

[1] Η τιμή της παράστασης 
1 4 7 31 3 7

A 0,4 1 : 1: 2 1
15 15 35 6 2 3

   
           
   

 είναι 

ίση με:  

Α. 1 Β. 10 Γ. 0 Δ. 7  Ε. 3 

 

[2] Στο κυλικείο του PIERCE ο Δημήτρης αγόρασε ένα κρουασάν και μία τυρόπιτα 

και πλήρωσε 5 ευρώ. Η Μαρία αγόρασε ένα κρουασάν και δύο πορτοκαλάδες και 

πλήρωσε 7 ευρώ. Ο Γιάννης αγόρασε μία τυρόπιτα, ένα κρουασάν και δύο 

πορτοκαλάδες και πλήρωσε 9 ευρώ. Πόσα ευρώ κοστίζει το ένα κρουασάν; 

Α. 2 Β. 3 Γ. 4 Δ. 1 Ε. 6 

 

[3] Ένα τεστ Μαθηματικών είχε δέκα ερωτήσεις. Ο Στέφανος απάντησε σε όλες τις 

ερωτήσεις και πήρε βαθμό 14. Αν για κάθε σωστή απάντηση πήρε 2 μονάδες και για 

κάθε λανθασμένη απάντηση τού αφαιρέθηκε μία μονάδα, σε πόσες ερωτήσεις η 

απάντηση ήταν λανθασμένη; 

Α. 4 Β. 5 Γ. 8 Δ. 6 Ε. 2 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Να λύσετε τα προβλήματα: 

[1] Ο κ. Γιώργος έφερε ένα κουτί με καραμέλες, για να κεράσει τους μαθητές της 

τάξης του. Αν δώσει 6 καραμέλες σε κάθε μαθητή, τότε δεν περισσεύει καμία 

καραμέλα. Αν δώσει 4 καραμέλες σε κάθε μαθητή, τότε περισσεύουν 40 καραμέλες. 

Α) Πόσους μαθητές έχει η τάξη; 

B) Πόσες καραμέλες έχει το κουτί του κ. Γιώργου; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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[2] Από τα 30 παιδιά της Στ΄ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου, τα 2/5 είναι μέλη της 

ομάδας ποδοσφαίρου του σχολείου. Από τα μέλη της ομάδας ποδοσφαίρου, το 1/4 

είναι και μέλη της ομάδας μπάσκετ του σχολείου. Τα παιδιά της τάξης που είναι 

μέλη μόνο της ομάδας μπάσκετ είναι διπλάσια από αυτά που είναι μέλη και των 

δύο ομάδων. 

A) Πόσα παιδιά είναι μέλη μόνο της ομάδας ποδοσφαίρου του σχολείου; 

B) Πόσα παιδιά δεν ανήκουν σε καμιά από τις δύο ομάδες του σχολείου; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μέρος Α: [24 μονάδες] 

[1] 8 μονάδες 

[2] 8 μονάδες 

[3] 8 μονάδες 

Μέρος Β: [26 μονάδες] 

[1] Α) 8 μονάδες Β) 4 μονάδες 

[2] Α) 7 μονάδες Β) 7 μονάδες 

 


