
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Παρατηρήστε τις παρακάτω ζυγαριές. Στο κάτω μέρος κάθε ζυγαριάς αναγράφεται 

το συνολικό βάρος των αντικειμένων. Πόσα γραμμάρια ζυγίζει ο κύβος;  

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

 

 

 

 

 

 

α) 10 γρ.  β) 5 γρ.  γ) 15 γρ.  δ) 9 γρ 

35 γρ 29 γρ 59 γρ 



 

 

 

2. Ένας δάσκαλος πολλαπλασίασε έναν αριθμό με το 9 και έγραψε το αποτέλεσμα 

στον πίνακα. Κατά λάθος όμως έσβησε από το αποτέλεσμα το ψηφίο των 

εκατοντάδων και έμεινε ο αριθμός  3.521.1 19    όπου το  κουτί συμβολίζει το 

σβησμένο ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε ποιο ήταν το ψηφίο αυτό; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Η Αγία Γραφή είναι το πιο πολυμεταφρασμένο βιβλίο στον κόσμο. Μέχρι την 

1/1/2022 είχε μεταφραστεί σε 3.524 γλώσσες (ή διαλέκτους) από τις 7.376 γλώσσες 

(ή διαλέκτους) που μιλούνται στον κόσμο. 

α. Γράψε τον λόγο: 

 
𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛾𝜆𝜔𝜎𝜎ώ𝜈 𝜎𝜏𝜄𝜍 𝜊𝜋𝜊ί 𝜍 έ𝜒 𝜄 𝜇 𝜏𝛼𝜑𝜌𝛼𝜎𝜏 ί 𝜂 𝛢𝛾ί𝛼 𝛤𝜌𝛼𝜑ή

𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛾𝜆𝜔𝜎𝜎ώ𝜈 𝜎𝜏𝜄𝜍 𝜊𝜋𝜊ί 𝜍 𝛿 𝜈 έ𝜒 𝜄 𝜇 𝜏𝛼𝜑𝜌𝛼𝜎𝜏 ί 𝜂 𝛢𝛾ί𝛼 𝛤𝜌𝛼𝜑ή
=  

                    

    
  

 

β. Είναι ο λόγος αυτός μεγαλύτερος ή μικρότερος από τη μονάδα και γιατί; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

γ. Ο λόγος αυτός είναι ή όχι ανάγωγο κλάσμα και γιατί; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

4. Να λύσετε την εξίσωση: 

(0,7 ∙  102  + 3 ∙  23) ∶ 𝑥 =  24 + 4 + 62 −  32 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Τοποθετήστε παρενθέσεις ώστε να ισχύει η ισότητα: 

 

4 + 23 − 7 ∙ 13 + 3 ∙ 42 − 7 = 44 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 

 

6. Σε μια αλυκή βγάζουμε αλάτι από θαλασσινό νερό. Παρατηρήθηκε ότι από 120 

κιλά θαλασσινό νερό βγάζουμε 4,2 κιλά αλάτι. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω 

πίνακα: 

θαλασσινό νερό 
(κιλά) 

100 120 200 

αλάτι 
(κιλά) 

 4,2  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Ένας παππούς είναι σήμερα 64 χρονών και έχει 5 εγγόνια: Τον Αντώνη 10 χρονών, 

τον Βασίλη 6 χρονών, τη Γεωργία 2 χρονών, τη Δήμητρα 1 χρόνου και την Ελένη 

επίσης 1 χρόνου. Τι ηλικία θα έχει ο παππούς, όταν το άθροισμα των ηλικιών των 

τριών μικρότερων εγγονών του θα είναι όσο είναι σήμερα το άθροισμα των ηλικιών 

των δύο μεγαλύτερων εγγονών του; 

Λύση: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ένας μαθητής φέτος που τελείωσε το Δημοτικό συγκέντρωσε τα βιβλία που 

κρατούσε κάθε χρόνο για ενθύμιο και σκέφτεται να αγοράσει μια βιβλιοθήκη για να 

τα βάλει. Τα βιβλία είναι λίγο λιγότερα από 100 και όταν τα στοιβάζει σε τετράδες ή 

εξάδες δεν περισσεύει κανένα. Η βιβλιοθήκη έχει 5 ράφια. Αν βάλει τον ίδιο αριθμό 

βιβλίων σε κάθε ράφι πόσα βιβλία θα περισσέψουν; 

Λύση: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Από τα 24 παιδιά της Στ’ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου, τα  
2

3
  είναι μέλη της 

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

8
  

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

μόνο της ομάδας μπάσκετ είναι τριπλάσια από αυτά που είναι μέλη και των δυο 

ομάδων ταυτόχρονα. 



 

 

 

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

β) Πόσα παιδιά δεν ανήκουν σε καμία από τις δυο ομάδες του σχολείου; 

Λύση: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ένας μαθητής από ένα ορθογώνιο χαρτόνι με μήκος 20 εκ. και πλάτος 10 εκ. έκοψε 

ένα τετράγωνο κομμάτι πλευράς 8 εκ. 

α) Βρες την περίμετρο του χαρτονιού που έμεινε 

μετά το κόψιμο. 

β) Βρες το εμβαδόν του χαρτονιού που έμεινε μετά 

το κόψιμο. 

γ) Βρες τι μέρος του ολικού εμβαδού του χαρτονιού 

είναι το εμβαδόν του τετραγώνου που κόπηκε. 

Λύση: 

 

20 εκ. 

10 εκ. 
8 εκ. 



 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Οι λογοτέχνες μας Φώτης Κόντογλου και Ηλίας Βενέζης κατάγονταν και οι δύο από 

το Αϊβαλί της Μ. Ασίας. Κατά τη Μικρασιατική καταστροφή ο Φώτης Κόντογλου 

κατάφερε και ήρθε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας το 1922 σε ηλικία 27 ετών. Αντίθετα 

ο Ηλίας Βενέζης συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Τούρκους και αφού επέζησε στα 

περιβόητα τάγματα εργασίας ήρθε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας έναν χρόνο 

αργότερα, σε ηλικία 19 ετών. Τελικά ο Βενέζης πέθανε το 1973, οκτώ χρόνια μετά τον 

θάνατο του Κόντογλου. Ποιος από τους δύο έζησε περισσότερα χρόνια και πόσα 

περισσότερα; 

Λύση: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: 

1. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι σωστή. 

2. Η τελευταία σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο. 

3. Η διάρκεια εξέτασης είναι 1 ώρα και 30’ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 

4. Δυνατή αποχώρηση μία (1) ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. 

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό. 

6. Να μη χρησιμοποιήσετε διορθωτικό (blanco). 

 


