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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

69ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

“Ο ΘΑΛΗΣ” 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
1. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 

2 2 3 24 25 2008 : 4 (3 5 ) 249 10Α = ⋅ + + − ⋅ − 4  
Μονάδες 5 

 
2. Στο διπλανό σχήμα η ευθεία A  είναι παράλ-

ληλη προς την πλευρά ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ  
και διχοτόμος της γωνίας 
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                  και  ΑΒ = ΑΔ. ˆΒAΓ=62
    (α)  Να βρείτε τις γωνίες  του τριγώ- Β̂ και Γ̂
          νου ΑΒΓ. 
                                                          Μονάδες 2 
    (β)  Να εξηγήσετε γιατί η ΒΔ είναι διχοτόμος  
           της γωνίας ΑΒΓ . ˆ
                                                           Μονάδες 3 
 
3.  Αν για το θετικό ακέραιο αριθμό α  ισχύει: 
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5 4α
< < , 

     να βρεθεί η τιμή της παράστασης   
                                                5(4 ) 3( 4) 1919α α αΑ = + + + − +  .  

Μονάδες 5 
 
4.  Ένα  Γυμνάσιο συμμετέχει στην παρέλαση για την επέτειο  μιας  Εθνικής  Εορτής  με  το   
     60%  του αριθμού των αγοριών και το  80%  του αριθμού των  κοριτσιών του. Τα αγόρια   
     που συμμετέχουν, αν παραταχθούν σε τριάδες,  τότε δεν περισσεύει κανείς, ενώ, αν παρα-  
     ταχθούν σε  πεντάδες  ή  επτάδες,  τότε και στις δύο περιπτώσεις  περισσεύουν από τρεις.     
     Όλα τα αγόρια του Γυμνασίου  είναι  περισσότερα από 100 και λιγότερα από 200. Αν  το   
     80% των κοριτσιών είναι αριθμός διπλάσιος από τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 60% του   
     αριθμού των αγοριών, να βρείτε το συνολικό αριθμό των κοριτσιών και  αγοριών  του   
     Γυμνασίου. 

                                                      Μονάδες 5 
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