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Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Πρόβλημα 1. 

(α) Να βρεθούν όλα τα μη μηδενικά κλάσματα 


, με ,   μη αρνητικούς ακέραιους και  

     4.    

(β) Για το μικρότερο από τα κλάσματα του προηγούμενου ερωτήματος να βρείτε την τιμή   
     της παράστασης:  
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Πρόβλημα 2.  
Ο θετικός ακέραιος Α έχει το γινόμενο των ψηφίων του ίσο με 12, το άθροισμα των 
ψηφίων του ίσο με 9 και επιπλέον διαιρείται με το 4. Να βρείτε τη μικρότερη και τη 
μεγαλύτερη δυνατή τιμή του Α. 
 
Πρόβλημα 3 
Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς .  Προεκτείνουμε την 
πλευρά ΑΔ κατά τμήμα     και την πλευρά ΓΔ κατά 
τμήμα    , (δείτε το διπλανό σχήμα). 

(α) Να βρείτε πόσες μοίρες είναι οι γωνίες ˆ  και ˆ .  
(β) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες ΑΓ και ΕΖ είναι παράλληλες.  
Σημείωση: Στην κόλλα σας να κάνετε το δικό σας σχήμα. 
 
Πρόβλημα 4 
Ένας πεζοπόρος περπατάει από το χωριό Α για να πάρει το τρένο στην πόλη Β. Ο 
πεζοπόρος σε μία ώρα προχώρησε κατά 4 χιλιόμετρα και τότε διαπίστωσε ότι περπατώντας 
με αυτή την ταχύτητα θα έφθανε στο σταθμό μία ώρα αργότερα από την αναχώρηση του 
τρένου. Για αυτό το λόγο στο υπόλοιπο της διαδρομής κινήθηκε με 6 χιλιόμετρα την ώρα 
και έτσι έφθασε στο σταθμό μισή ώρα νωρίτερα από την αναχώρηση του τρένου. Να 
βρείτε την απόσταση του χωριού Α από το σταθμό του τρένου στη πόλη Β. 
 
 
Κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες                              
Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες                                                                               Καλή επιτυχία! 


