ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΩΝ
ΣΡ ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ 26 73134 ΥΑΝΗΑ
ΣΖΛ 0821 56311 FAX 0821 56692

ΦΑΝΗΑ 31/03/2001
ΘΔΜΑΤΑ 1νπ ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΩΝ ΓΗΑ
ΜΑΘΖΤΔΣ ΤΖΣ ΣΤ’ ΤΑΞΖΣ ΓΖΜΟΤΗΚΟΥ
(Α ΦΑΣΖ )

Α΄ ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΒΛΖΜΑ 1
Α) Να βάιεηε ζηα ηεηξάγσλα ηα θαηάιιεια ςεθία γηα λα είλαη ζσζηή ε αυαίρεση
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Β) Να βάιεηε ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο ζηε ζεηξά, από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν :
0,7
2002
4
2
2001
5
3
Γ) Να γξάςεηε έλα θιάζκα κεγαιύηεξν ηνπ 2,6 θαη κηθξόηεξν ηνπ 2,7
ΠΡΟΒΛΖΜΑ 2
Έλαο παξαγσγόο θξαζηνύ είρε έλα βαξέιη γεκάην θξαζί. Από απηό πνύιεζε ηα

2
, κεηά δώξεζε
7

ζε θίινπο ηνπ 40 ιίηξα θαη έκεηλαλ ζην βαξέιη 140 ιίηξα. Πόζα ιίηξα θξαζί ρσξάεη ην βαξέιη;.
ΠΡΟΒΛΖΜΑ 3

5μ

Τνλ θήπν ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο ζέινπκε λα ηνλ ζπείξνπκε κε
γθαδόλ θαη γηα θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν ρξεηάδνληαη
20 γξακκάξηα
8μ
ζπόξνπ.
Α) Πόζα θηιά ζπόξνπ ζα ρξεηαζηνύκε;
Β) Πόζα κέηξα ζύξκα ζα ρξεηαζηνύκε γηα λα πεξηθξάμνπκε όιν
ηνλ θήπν;

5μ

14 μ

ΠΡΟΒΛΖΜΑ 4
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν αξηζκόο ζην ηέινο θάζε γξακκήο δείρλεη πόζν θνζηίδνπλ όια καδί ηα
θξνύηα απηήο ηεο γξακκήο. Εεηάκε λα βξείηε πόζν θνζηίδεη ην θάζε θξνύην , θαη λα
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
540 δξρ
ΑΝΑΝΑΣ
310 δξρ
ΜΖΛΟ
210 δξρ

ΑΦΛΑΓΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΩΝ
ΣΡ ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ 26 73134 ΥΑΝΗΑ
ΣΖΛ 0821 56311 FAX 0821 56692

ΦΑΝΗΑ 31/03/2001
ΘΔΜΑΤΑ 1νπ ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΩΝ ΓΗΑ
ΜΑΘΖΤΔΣ ΤΖΣ ΣΤ’ ΤΑΞΖΣ ΓΖΜΟΤΗΚΟΥ
(Α ΦΑΣΖ )

Β΄ ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΒΛΖΜΑ 1
Α) Να βάιεηε ζηα ηεηξάγσλα ηα θαηάιιεια ςεθία γηα λα είλαη ζσζηή ε αυαίρεση
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Β) Να βάιεηε ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο ζηε ζεηξά, από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν :
0,9
5
2004
4
6
2003
5
Γ) Να γξάςεηε έλα θιάζκα κεγαιύηεξν ηνπ 2,7 θαη κηθξόηεξν ηνπ 2,8
ΠΡΟΒΛΖΜΑ 2

4
9

Έλαο παξαγσγόο ιαδηνύ πνύιεζε ηα ηεο ζνδεηάο ηνπ, θξάηεζε γηα ην ζπίηη ηνπ 80 ιίηξα θαη ηνπ
έκεηλαλ 480 ιίηξα. Πόζα ιίηξα είλαη όιε ε ζνδεηά ηνπ;.
ΠΡΟΒΛΖΜΑ 3
0,5μ
Ζ θεληξηθή πόξηα ελόο παιαηνύ θηηξίνπ έρεη ην ζρήκα θαη ηηο
δηαζηάζεηο (ζε κέηξα) πνύ θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρέδην.
Θέινπκε λα βάςνπκε ηελ κηα πιεπξά (εμσηεξηθή) ηεο πόξηαο
θαη γηα θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν ρξεηαδόκαζηε 200 γξακκάξηα
κπνγηά.
Α) Πόζα θηιά κπνγηά ζα ρξεηαζηνύκε;
Β) Πόζα κέηξα δηαθνζκεηηθνύ θνξδνληνύ ζα ρξεηαζηνύκε
γηα λα θαιύςνπκε όιε ηελ πόξηα γύξσ γύξσ.

0,5μ

4μ

5μ
ΠΡΟΒΛΖΜΑ 4
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν αξηζκόο ζην ηέινο θάζε γξακκήο δείρλεη πόζν θνζηίδνπλ όια καδί ηα
θξνύηα απηήο ηεο γξακκήο. Εεηάκε λα βξείηε πόζν θνζηίδεη ην θάζε θξνύην, θαη λα
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο
180 δξρ
ΑΝΑΝΑΣ
320 δξρ
ΜΖΛΟ
350 δξρ

ΑΦΛΑΓΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Παξάξηεκα Φαλίσλ
Σηξ. Τδαλαθάθε 26 Τει. 56311Fax 56692-96131
73100 Φαληά
ww.hms.gr

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΩΝ
1ος ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
Για μαθητές τ΄ Γημοτικού

Σελική υάση
ΑΒΒΑΣΟ, 28 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2001

1. Έλαο παινπώιεο, αγόξαζε 18 δσδεθάδεο θιηηδαλάθηα ηνπ θαθέ, πξνο 120 δξρ ην
έλα. Καηά ηελ κεηαθνξά, πνπ ηνπ θόζηηζε ην

1
ηεο αμίαο ηεο αγνξάο ηνπο,
6

έζπαζαλ κεξηθά θαη ηα ππόινηπα ηα πνύιεζε πξνο 180 δξρ ην έλα θαη έηζη
εηζέπξαμε όζα ρξήκαηα ηνπ θόζηηζαλ. Πόζα θιηηδάληα έζπαζαλ;
2. Σην δηπιαλό ζρήκα λα βξείηε ζε
κνξθή θιάζκαηνο ηη κέξνο ηνπ
νξζνγσλίνπ είλαη ην εκβαδόλ ηνπ
γξακκνζθηαζκέλνπ ηκήκαηνο.
3. Σε έλα βάδν είλαη θαξακέιεο.
Πάεη πξώηα ν Γηάλλεο θαη
παίξλεη ην

1
απ΄ απηέο. Μεηά
3

έξρεηαη ν Βαζίιεο θαη παίξλεη ην

1
από ηηο ππόινηπεο, πνπ είραλ κείλεη ζην βάδν.
3

Τέινο ε Μαξία παίξλεη 12, πνπ είραλ απνκείλεη. Πόζεο θαξακέιεο είρε ην βάδν
ζηελ αξρή;
4. Γύν ζπλεηαίξνη έρνπλ καδί έλα ακπέιη. Ο Γηώξγνο έρεη ηα

3
θαη ν Νίθνο ην
8

ππόινηπν ηνπ ακπειηνύ.
α. Γηα λα αγνξάζνπλ ιηπάζκαηα έδσζαλ 40.000 δξρ. Πόζα ρξήκαηα πξέπεη
λα δώζεη ν θάζε ζπλεηαίξνο;
β. Γηα λα ηξπγήζνπλ ην ακπέιη, δνύιεςαλ νη ίδηνη θαη έλαο εξγάηεο. Καη νη ηξεηο
δνύιεςαλ ην ίδην (εμίζνπ). Ο εξγάηεο πιεξώζεθε κε 16.000 δξρ. Πόζα πξέπεη λα
πιεξώζεη ν θάζε ζπλεηαίξνο ηώξα;
ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

