
                                                                        

                   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

  ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΛΛΑ. ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΟ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΕ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΕΙ. ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΛΛΑ ΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟ.  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις. 

Έπειτα, να αιτιολογήσετε στο πλαίσιο τις απαντήσεις σας. (35 μονάδες) 
 

1) Η Μαρία έχει 14 μολύβια, 6 γόμες και 20 αυτοκόλλητα.  
Μπορεί να τα μοιράσει το πολύ σε 2 ίδια κουτιά, χωρίς  
να περισσέψει κανένα αντικείμενο. 

                                   (___) 

2) Η ισότητα 110 • 3 = 30 είναι σωστή.    

                                   (___) 

3) Τα 
3

4
 των 120 χλμ είναι 95 χλμ. 

                                   (___) 

4) Η Στ΄τάξη έχει 60 παιδιά. Αν τα χωρίσουμε σε 12 ή 14 

 ομάδες, δεν περισσεύει κανένα παιδί.  

                                   (___) 

5) Δύο μαθητές ολοκληρώνουν μαζί μια μακέτα σε 15 λεπτά.  

Οι τέσσερις μαθητές ολοκληρώνουν μαζί την ίδια μακέτα σε  

λιγότερο χρόνο. 

                                   (___) 

6) Ο αριθμός 5,87 βρίσκεται μεταξύ των αριθμών 5,800  

και 5,85. 

                                   (___) 

7) Ένα εργοστάσιο σοκολάτας συσκευάζει κάθε 25 λεπτά 100  

κουτιά σοκολατάκια, κάθε 40 λεπτά 50 κουτιά σοκολάτες και 

κάθε 1 ώρα 20 κουτιά σοκολάτες γίγας. Μετά από 600 λεπτά 

θα είναι σε θέση να ξεκινήσει να συσκευάζει και τα 3 προϊόντα 

 μαζί.  

                                   (___) 

 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ     

ΣΧΟΛΗ JEANNE D ’ARC 

 

 



2. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις στο πλαίσιο.       

(35 μονάδες) 

                  

1) Η λύση της εξίσωσης 
3

8
 λ = 45 : 0,1  είναι: 

    α)  120                         β) 1.200                      γ) 12 

 

2) Αν στρογγυλοποιήσω τον αριθμό 108.998 στις  

μονάδες χιλιάδων, θα προκύψει ο αριθμός:  

     α) 109.000             β) 110.000         γ) 108.000 

                 

3) Να υπολογίσετε σε ποιο κλάσμα αντιστοιχεί το  

     γράμμα Α στην αριθμογραμμή: 

 

 

 

 

α)   
14

10
                β)  

140

100
               γ)  

130
10

              δ) 1 
30

 100
 

 

4) Αν η πλευρά ενός τετραγώνου τριπλασιαστεί, το εμβαδόν 

του σχήματος: 

    α) θα διπλασιαστεί.           β) θα τριπλασιαστεί.      

    γ) θα εννιαπλασιαστεί.     δ) θα εξαπλασιαστεί. 

 

5) Για να φτιάξω χυμό κεράσι για 3 φίλους μου, χρειάζομαι  

9 ποτήρια νερό και 4 ποτήρια σιρόπι από κεράσι. Για να  

φτιάξω για περισσότερους φίλους μου, θα χρειαστώ: 

     α) 36 ποτήρια νερό και 16 ποτήρια σιρόπι κεράσι.         

     β) 35 ποτήρια νερό και 16 ποτήρια σιρόπι κεράσι.                           

     γ) 36 ποτήρια νερό και 12 ποτήρια σιρόπι κεράσι.            

6) Η αριθμητική παράσταση 5 + 32 • 
1

2
 ισούται με:  

    α) 1,85 • 10            β)  1,1 • 10 + 10           γ) 14 + 5    

 

7) Τα 3,19 τ.εκ. ισούνται με: 
 
α) 0,319 τ.δεκ.             β) 31,9 τ.χιλ.          γ) 319 τ.χιλ. 

 



3. Να υπολογίσετε τη μάζα κάθε αντικειμένου. (5 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Κατά μήκος μιας παραλίας μια εταιρεία αποφάσισε να ρίξει άμμο για την καλοκαιρινή 

περίοδο. Μόνο τα 
𝟓

 𝟖
  του μήκους της παραλίας, δηλαδή 450 μ,, θα καλυφθούν από 

άμμο.  

Αν στο μέρος που δεν καλυφθεί από άμμο, φυτέψουν φοίνικες ανά 1,8 μ., πόσους 

φοίνικες θα χρειαστεί να φυτέψουν;                                                                   (10 μονάδες) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 26 kg 

 32 kg  14 kg 

 20 kg 

 = _____ kg 

 = _____ kg 

 = _____ kg 

 = _____ kg 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Απάντηση: ____________________________________________________________________ 

 

5. Ένας επιχειρηματίας αποφάσισε να αναβαθμίσει την ξενοδοχειακή του μονάδα και να 

κατασκευάσει μια μεγαλύτερη πισίνα, αλλά και να καλύψει όλο τον ακάλυπτο χώρο με 

χλοοτάπητα. Το οικόπεδο ΑΒΓΔ της ξενοδοχειακής του μονάδας έχει πλευρά ΑΒ = 96μ. και 

πλευρά ΑΔ = 
𝟏

 𝟑
 της ΑΒ.   

α) Αν χρειαστεί να περιφράξει με δίχτυ ασφαλείας την πισίνα του, πόσα μέτρα δίχτυ θα 

αγοράσει;   

β) Αν το ένα τετραγωνικό μέτρο χλοοτάπητα κοστίζει 10 €, πόσο θα κοστίσει όλη η κάλυψη 

του ακάλυπτου χώρου (σκιασμένο μέρος στο παρακάτω σχήμα);                             (15 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Α Β 

Δ Γ 

15μ. 

15μ. 

πισίνα 

Ξενοδοχείο 

Ηellas Hotel 

30 δεκ. 

 400 εκ. 

3 μ. 

5 μ. 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Απάντηση: __________________________________________________________________ 

 

Καλή επιτυχία!!! 


