
 

III. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

ΣΥΝΟΛΟ  

 



 

ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 

  



Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής να βάλετε σε κύκλο τη σωστή 

απάντηση. Σε κάθε περίπτωση η σωστή απάντηση είναι μόνο μία.   

                                                                              

1. O αριθμός 1.000.000  ως δύναμη με βάση το 10  γράφεται:  

     α) 510              β) 
610              γ) 410               δ) 710

 
Μονάδες: __  / 5  

 

2. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης  7.175: 35   είναι ο αριθμός: 

      α) 2,5              β) 25               γ) 205               δ) 250
 

Μονάδες: __  / 5 

  

3. Η αριθμητική τιμή της παράστασης   2108 18: 3    είναι :  

     α) 105             β) 102             γ) 10             δ) 106  

Μονάδες: __  / 5  

 

4.  Να γράψετε τους διαιρέτες του 18.  

______ ____________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 

Μονάδες: __  / 5  

                                            

5. α) Να γράψετε ποια κλάσματα λέγονται ισοδύναμα ή ίσα. 

   

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________  

 

Μονάδες: __  / 5  

 

                                                                   

 β) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε τα κλάσματα να είναι ισοδύναμα:   
3 12

4 12
  .  

               Μονάδες: __  /10 

 

Σύνολο: __  / 35  

  1 



    

     

6.  Τα 6 μέτρα ύφασμα κοστίζουν 9 ευρώ. Πόσα ευρώ κοστίζουν τα 10 μέτρα από το ίδιο ύφασμα; 
  

___ _______________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

      Μονάδες: __  / 10  

   7.  Να γράψετε το κριτήριο διαιρετότητας ενός αριθμού με το 5.   

___ _______________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

Μονάδες: __  / 5  

8. Παρακάτω φαίνονται τα τρία πρώτα σχήματα μιας σειράς σχημάτων (μοτίβο). 

 

                            

1ο σχήμα                 2ο σχήμα                    3ο σχήμα                                4ο σχήμα                        5ο σχήμα 

1 τετράγωνο          3 τετράγωνα           5 τετράγωνα                 ........ τετράγωνα          .......... τετράγωνα 

 

  α) Να σχεδιάσετε δίπλα τους το 4ο  και το 5ο σχήμα της σειράς και να γράψετε από πόσα        

τετράγωνα αποτελείται το καθένα.  

   β) Να βρείτε από πόσα τετράγωνα θα αποτελείται το 8ο σχήμα της ίδιας σειράς. 

   

__________________________________________________________________________________ 

Μονάδες: __  / 10  

   9. Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης: 
 

1 7 2
5

3 10 5
      

    ________________________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________________________  

Μονάδες: __  / 10  

Σύνολο: __  / 35 
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  10. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα πάρκο σχήματος ορθογωνίου με μήκος 12 μέτρα και πλάτος 8 

μέτρα. Στη δεξιά πλευρά του πάρκου, υπάρχει ένα τετράγωνο παρτέρι με λουλούδια, που η πλευρά 

του ΒΝ είναι ίση με το 
1

2
του πλάτους του πάρκου. Στην αριστερή πλευρά του πάρκου υπάρχει ένα 

τριγωνικό παρτέρι με γκαζόν, με πλευρά ΔΕ ίση με 5 μέτρα. Το υπόλοιπο πάρκο είναι στρωμένο με 

πλάκες.  Να βρείτε: 

 α) Tο εμβαδόν που έχει το τετράγωνο  παρτέρι με τα λουλούδια. 

 β) Tο εμβαδόν που έχει το τριγωνικό παρτέρι με το γκαζόν. 

 γ) Tο εμβαδόν του μέρους του πάρκου που είναι στρωμένο με πλάκες. 

 
             Α                                              Κ                    Β 

 
                                                             λουλούδια 
                                      πλάκες 
                                                       Μ                         Ν 
 
  γκαζόν 
 
            Δ                            Ε                                       Γ 
 

     ________________________________________________________________________________  

    ________________________________________________________________________________  

     ________________________________________________________________________________  

     ________________________________________________________________________________  

    ________________________________________________________________________________  

     ________________________________________________________________________________  

Μονάδες: __  / 15 

 
 

 

  11. Ένας μαθητής θέλει να αγοράσει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που κοστίζει 202 ευρώ. Ο πατέρας του 

κάνει μαζί του την εξής συμφωνία. Θα δώσει ο μαθητής τα  
2

7
των χρημάτων που έχει στον 

κουμπαρά του και ο πατέρας του θα του δίνει κάθε μέρα 7  ευρώ. Τελικά, ο μαθητής  καταφέρνει 

να συγκεντρώσει το συνολικό ποσό για το παιχνίδι σε 18 μέρες. Να βρείτε πόσα χρήματα είχε ο 

μαθητής αρχικά στον κουμπαρά του.  

         ________________________________________________________________________________  

         ________________________________________________________________________________  

          ________________________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________________________  

       ________________________________________________________________________________  

   ________________________________________________________________________________  

Μονάδες: __  / 15 

Σύνολο: __  / 30                                                                
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ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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