
                                                                        

                   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

            ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις. 
Έπειτα, να αιτιολογήσετε στο πλαίσιο τις απαντήσεις σας. (30 μονάδες) 

 

1) Το Ε.Κ.Π. των αριθμών 8, 12, 32 είναι το 64.  

                                   (___) 

 

 

2) Ο αριθμός 3 είναι διαιρέτης του αριθμού 684.  

                                   (___) 

 

3) Η τιμή της αριθμητικής παράστασης 10 + 3 ∙ 2 είναι 26.   

                                   (___) 

 

4) Ο αριθμός 2.995 στρογγυλοποιημένος στις δεκάδες 

    είναι 3.000.  

                                   (___) 

5) Η τιμή της παράστασης 32
 – 2

3
 – 1

3
 είναι 1. 

                                   (___) 

 

6) Η λύση της εξίσωσης 25 + 4χ = 75 είναι χ= 12. 

                                   (___) 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ     
ΣΧΟΛΗ JEANNE D ’ARC 

 



2. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις στο πλαίσιο.                       
(30 μονάδες) 

1) Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 2 
   : 
   είναι: 

     α) 7            β) 8             γ)              δ)  5,5 

                 

2) Να συμπληρώσετε την ανισότητα 4,1 < _____ < 4,2:  

     α) 4,10           β) 4,3          γ) 4,015       δ) 4,15 

                                   

3) Να βρείτε την τιμή του χ ώστε  
   = 

   :  

    α) 3          β) 12          γ) 6       δ) 8 

 

4) Να υπολογίσετε σε ποιο κλάσμα αντιστοιχεί το  
     γράμμα Β στην αριθμογραμμή: 
 

 

 

    α)   
                  β)  

                 γ)                  δ) 
    

 

5) Η γωνία α= 37° είναι: 

    α) ορθή        β) οξεία          γ) αμβλεία        

 

 

6) Η λύση της εξίσωσης 0,6 ∙ χ = 1,248 είναι: 

     α)  2,8       β) 2,08         γ) 0,28         δ) 0,208 

 

  

 

 



3. Η κυρία Χαρά αμείβεται με 840 € τον μήνα. Πλήρωσε για το ηλεκτρικό ρεύμα το 
   του 

μισθού της. Από τα υπόλοιπα χρήματα έδωσε τα 
   για να πληρώσει το δάνειο της 

τράπεζας. Πόσα χρήματα πρέπει να ξοδεύει κάθε μέρα, αν ξοδεύει το ίδιο ποσό 
καθημερινά;   (15 μονάδες) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Απάντηση: _______________________________________________________________________ 

4.  Το παρακάτω οικόπεδο σχήματος τετραγώνου έχει περίμετρο 120 μ. Το σημείο Ε είναι το 
μέσο της πλευράς ΑΔ και το σημείο Ζ είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ. Τα ευθύγραμμα 
τμήματα ΑΚ, ΚΛ και ΛΒ είναι ίσα. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου τραπεζίου.  
(15 μονάδες) 

_______________________________________________                

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Απάντηση: _______________________________________________________________________ 

 

 

Α Β 

Δ Γ 

Κ Λ 

Ε Ζ 



 

5. Για να αγοράσουμε 6 τυρόπιτες και 3 αναψυκτικά θα πληρώσουμε 2,3 ευρώ λιγότερα 
από ό,τι θα πληρώναμε αν αγοράζαμε 7 τυρόπιτες και 4 αναψυκτικά. Πόσα χρήματα θα 
πληρώσουμε για να αγοράσουμε 4 τυρόπιτες και 4 αναψυκτικά; ( Όλα τα αναψυκτικά 
είναι της ίδιας αξίας. Όλες οι τυρόπιτες είναι της ίδιας αξίας). (10 μονάδες) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Απάντηση: _______________________________________________________________________ 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

Β

 

Κ


