ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΩΝ
ΣΡ. ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ 26 73134 ΥΑΝΗΑ
ΣΖΛ. 28210 56311 FΑΥ 28210 56692

XANIA 12/04/2003
3oο ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ Σ΄ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
(Α΄ ΦΑΖ)

Α΄ ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Α) Πόζα € (Δπξώ) είλαη νη 69.513 δξαρκέο ; (1€=340,75δξρ)
Β) Να ζπγθξίλεηε ηνπο αξηζκνύο :
i)

3,4

θαη

3,30

ii)

2,705

θαη

2

3
4

iii)

1
2002

θαη

1
2003

iv)

2003
2002

θαη

2004
2003

Γ) Να βάιεηε ζε θάζε πιαίζην έλα θιάζκα (κε όξνπο θπζηθνύο αξηζκνύο) ώζηε λα ηζρύνπλ νη
αληζόηεηεο:

2
5

3
5

0,61

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
ην δηπιαλό ζρήκα έρνπκε εκηθύθιην κε δηάκεηξν ηε

ˆ

θαη ην νξζνγώλην ηξίγσλν

4,8 . ,

8 . ,

90o

κε πιεπξέο :

6

i) Να βξείηε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ηξηγώλνπ

2
.
5

Α

ζε εθαηνζηά.

ii) Να βξείηε ηη κέξνο ηνπ εκβαδνύ ηνπ εκηθπθιίνπ είλαη
ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ.
iii) Να ππνινγίζεηε πόζα εθαηνζηά είλαη ην ύςνο
ηνπ ηξηγώλνπ
.

Β

Γ

Γ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Έλαο ειαηνρξσκαηηζηήο ζε 2,5 ώξεο βάθεη 31η.κ. Άξρηζε λα εξγάδεηαη ην πξσί ζηηο νθηώ παξά ηέηαξην θαη
δνύιεςε ζπλερώο κέρξη ηηο έληεθα θαη δέθα. Μεηά έθαλε δηάιεηκκα κηζήο ώξαο θαη μαλάξρηζε λα εξγάδεηαη
κέρξη ηηο δύν ην κεζεκέξη. Αλ ε ακνηβή ηνπ είλαη 60 ιεπηά ην ηεηξαγσληθό κέηξν, πόζα € (Δπξώ) πξέπεη λα
πιεξσζεί;
(Θεσξνύκε όηη ν ειαηνρξσκαηηζηήο βάθεη κε ηνλ ίδην ξπζκό όιεο ηηο ώξεο.)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Τπνζέηνπκε όηη 3 αγειάδεο ζε 2 κέξεο δίλνπλ ηόζε πνζόηεηα γάιαηνο όζε 4 θαηζίθεο ζε 9 κέξεο. Δπίζεο 2
θαηζίθεο ζε 3 κέξεο δίλνπλ 15 ιίηξα γάια. Έλαο αγξόηεο έρεη 2 αγειάδεο θαη 3 θαηζίθεο θαη πνπιάεη ην
γάια ζε δνρεία ησλ 2,5 ιίηξσλ πξνο 4€ (Δπξώ) ην δνρείν. Πόζα € (Δπξώ) ζα εηζπξάμεη ζε 10 κέξεο;
(Θεσξνύκε όηη : Όιεο νη αγειάδεο παξάγνπλ ηελ ίδηα πνζόηεηα γάιαηνο κεηαμύ ηνπο. Όιεο νη θαηζίθεο παξάγνπλ ηελ ίδηα
πνζόηεηα γάιαηνο κεηαμύ ηνπο. Ζ ηηκή ηνπ αγειαδηλνύ γάιαηνο είλαη ίδηα κε ηελ ηηκή ηνπ θαηζηθίζηνπ.)

ΠΡΟΟΥΗ
-ε όλα ηα θέμαηα ππέπει να δικαιολογείηε ηα ζςμπεπάζμαηά ζαρ. Γηλαδή να γπάθεηε όλερ ηιρ
ππάξειρ πος απαιηούνηαι, ηο λόγο πος ηιρ κάνεηε καθώρ και ηι παπιζηάνει ηο κάθε αποηέλεζμα πος
βπίζκεηε.
-Οι απανηήζειρ δεν θα γπαθηούν ζ’αςηό ηο σαπηί, αλλά ζηο ειδικό σαπηί πος θα γπάτεηε και ηα
ζηοισεία ζαρ.
-Γιάπκεια εξεηάζηρ : 2 ώπερ
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΩΝ
ΣΡ. ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ 26 73134 ΥΑΝΗΑ
ΣΖΛ. 28210 56311 FΑΥ 28210 56692

XANIA 12/04/2003
3νο ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ Σ΄ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
(Α΄ ΦΑΖ)

Β΄ ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Α) Πόζα € (Δπξώ) είλαη νη 70.876 δξαρκέο ; (1€=340,75δξρ)
Β) Να ζπγθξίλεηε ηνπο αξηζκνύο :
i)

3,40

θαη

3,6

ii)

3,251

θαη
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iii)
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iv)
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θαη

Γ) Να βάιεηε ζε θάζε πιαίζην έλα θιάζκα (κε όξνπο θπζηθνύο αξηζκνύο) ώζηε λα ηζρύνπλ νη
αληζόηεηεο:

4
5
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
ην δηπιαλό ζρήκα έρνπκε εκηθύθιην κε δηάκεηξν ηε
θαη ην νξζνγώλην ηξίγσλν

3,6 . ,

ˆ

6 . ,

90o

κε πιεπξέο :

4

i) Να βξείηε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ηξηγώλνπ

4
5

Α

ζε εθαηνζηά.

ii) Να βξείηε ηη κέξνο ηνπ εκβαδνύ ηνπ εκηθπθιίνπ είλαη
ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ.
iii) Να ππνινγίζεηε πόζα εθαηνζηά είλαη ην ύςνο
ηνπ ηξηγώλνπ
.

Β

Γ

Γ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Έλαο ειαηνρξσκαηηζηήο ζε 3,5 ώξεο βάθεη 45,5η.κ. Άξρηζε λα εξγάδεηαη ην πξσί ζηηο ελληά παξά ηέηαξην
θαη δνύιεςε ζπλερώο κέρξη ηηο έληεθα θαη είθνζη. Μεηά έθαλε δηάιεηκκα κηζήο ώξαο θαη μαλάξρηζε λα
εξγάδεηαη κέρξη ηηο δύν θαη κηζή ην κεζεκέξη. Αλ ε ακνηβή ηνπ είλαη 60 ιεπηά ην ηεηξαγσληθό κέηξν, πόζα
€ (Δπξώ) πξέπεη λα πιεξσζεί;
(Θεσξνύκε όηη ν ειαηνρξσκαηηζηήο βάθεη κε ηνλ ίδην ξπζκό όιεο ηηο ώξεο.)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Τπνζέηνπκε όηη 7 θαηζίθεο ζε 5 κέξεο δίλνπλ ηόζε πνζόηεηα γάιαηνο όζε 2 αγειάδεο ζε 7 κέξεο.
Δπίζεο 4 θαηζίθεο ζε 3 κέξεο δίλνπλ 28,8 θηιά γάια. Αλ από 100 θηιά γάια παίξλνπκε 4 θηιά βνύηπξν, λα
ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα ηνπ βνπηύξνπ πνπ ζα παξάγεη ζε 10 κέξεο έλαο αγξόηεο πνπ ζπληεξεί 3
αγειάδεο θαη 15 θαηζίθεο.
(Θεσξνύκε όηη : Όιεο νη αγειάδεο παξάγνπλ ηελ ίδηα πνζόηεηα γάιαηνο κεηαμύ ηνπο. Όιεο νη θαηζίθεο παξάγνπλ ηελ ίδηα
πνζόηεηα γάιαηνο κεηαμύ ηνπο. Ζ πνζόηεηα ηνπ βνπηύξνπ πνπ παίξλνπκε δελ εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ γάιαηνο.)

ΠΡΟΟΥΗ
-ε όλα ηα θέμαηα ππέπει να δικαιολογείηε ηα ζςμπεπάζμαηά ζαρ. Γηλαδή να γπάθεηε όλερ ηιρ
ππάξειρ πος απαιηούνηαι, ηο λόγο πος ηιρ κάνεηε καθώρ και ηι παπιζηάνει ηο κάθε αποηέλεζμα πος
βπίζκεηε.
-Οι απανηήζειρ δεν θα γπαθηούν ζ’αςηό ηο σαπηί, αλλά ζηο ειδικό σαπηί πος θα γπάτεηε και ηα
ζηοισεία ζαρ.
-Γιάπκεια εξεηάζηρ : 2 ώπερ
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΩΝ
ΣΡ. ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ 26, 73134 ΥΑΝΗΑ
ΣΖΛ. 28210 56311 FΑΥ 28210 56692
http://homepages.pathfinder.gr/alkmel

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΩΝ
3oο Μαζεηηθόο Γηαγσληζκόο
ζηα Μαζεκαηηθά
Γηα Μαζεηέο ηεο Σ΄ Γεκνηηθνύ

ΣΔΛΙΚΗ ΦΑΗ
ΚΤΡΙΑΚΗ 18/5/2003
ΘΔΜΑ 1
Έλα νηθόπεδν έρεη ζρήκα ηξαπεδίνπ θαη πνπιήζεθε 168.000 €. Ζ κεγάιε βάζε ηνπ ηξαπεδίνπ είλαη 80 κ.,
ε κηθξή βάζε είλαη ην 75% ηεο κεγάιεο θαη ην ύςνο ηνπ είλαη ίζν κε ηα ⅔ ηεο κηθξήο βάζεο. Να βξείηε
πόζν πνπιήζεθε ην 1 ζηξέκκα.
ΘΔΜΑ 2
Α) ηελ πεξίνδν ησλ εθπηώζεσλ
ζ’ έλα θαηάζηεκα έρνπκε ην
δηπιαλό πίλαθα.
Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο
πνπ ιείπνπλ ζην θύιιν απαληήζεσλ θαη λα θαίλνληαη νη
πξάμεηο πνπ θάλαηε.

Δίδορ

Απσική ηιμή

Έκπηυζη

Σελική ηιμή

Πνπθάκηζν

70 €

20%

;

Σδελ

80 €

;

52 €

;

30%

54,6 €

Παπνύηζηα

Β) Έλα απηνθίλεην δηαηξέρεη 1.200 κ. ζε 54 δεπηεξόιεπηα.
α) Να βξείηε πόζα ρηιηόκεηξα ηελ ώξα είλαη ε ηαρύηεηά ηνπ.
β) Να βξείηε κέρξη πόζν % κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηαρύηεηά ηνπ ώζηε λα κελ ππεξβεί ην όξην ηαρύηεηαο
πνπ είλαη 90 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα.
ΘΔΜΑ 3
ην δηπιαλό ζρήκα έρνπκε έλα
θνκκάηη μύινπ ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ κε
δηαζηάζεηο 12εθ,10εθ. θαη 3 εθ.
Σν βάθνπκε όιν ξνδ θαη ζηε
ζπλέρεηα ην θόβνπκε ζε 360
κηθξνύο θύβνπο αθκήο 1εθ.
Να βξείηε πόζνη από απηνύο
ζα έρνπλ ξνδ κπνγηά πάλσ ηνπο.
(Να εμεγήζεηε ηε ζθέςε ζαο)
ΘΔΜΑ 4
Έλαο Γήκνο απνηειείηαη από ηξία ρσξηά:
Σν Α κε πιεζπζκό 1000 θαηνίθνπο θαη έθηαζε 3 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα.
Σν Β
-//1500
-//4
-//Σν Γ
-//2000
-//5
-//Σν Γεκνηηθό πκβoύιην απνθάζηζε λα κνηξάζεη έλα κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό κεηαμύ ησλ ηξηώλ ρσξηώλ
αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηνπο. Όκσο κεηά από δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ Α, άιιαμε ηελ
απόθαζή ηνπ θαη ηειηθά ε κνηξαζηά έγηλε αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ θάζε ρσξηνύ. Έηζη κε ην δεύηεξν
ηξόπν κνηξάζκαηνο ην ρσξηό Α πήξε 20.000 € πεξηζζόηεξα απ’ όηη κε ηνλ αξρηθό ηξόπν κνηξάζκαηνο.
α) Να βξείηε πόζν ήηαλ ην ζπλνιηθό πνζό πνπ κνηξάζηεθαλ ηα ρσξηά.
β) Πνηα θνηλόηεηα κε ην δεύηεξν ηξόπν κνηξάζκαηνο πήξε ιηγόηεξα ρξήκαηα θαη πόζα € ιηγόηεξα;
ΠΡΟΟΥΗ
-ε όλα ηα θέμαηα ππέπει να δικαιολογείηε ηα ζςμπεπάζμαηά ζαρ. Γηλαδή να γπάθεηε όλερ ηιρ ππάξειρ πος
απαιηούνηαι, ηο λόγο πος ηιρ κάνεηε καθώρ και ηι παπιζηάνει ηο κάθε αποηέλεζμα πος βπίζκεηε.
-Οι απανηήζειρ δεν θα γπαθηούν ζ’αςηό ηο σαπηί, αλλά ζηο ειδικό σαπηί πος θα γπάτεηε και ηα ζηοισεία ζαρ.
-Γιάπκεια εξεηάζηρ : 3 ώπερ
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

