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Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 2ο   
Έστω α  θετικός ακέραιος τον οποίο διαιρούμε με 4. 
(i)  Ποιες είναι οι δυνατές μορφές του παραπάνω θετικού ακέραιου α ; 
(ii) Ποιες είναι οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει ο αριθμός α , αν  είναι περιττός,  μεγα-
λύτερος από 39 και μικρότερος από 50, και διαιρούμενος με το 4 δίνει υπόλοιπο 1. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ   3ο   
Δίνεται  ένα τρίγωνο , του οποίου οι γωνίες ABΓ Β̂  και Γ̂  έχουν άθροισμα  και είναι 
ανάλογες με τους αριθμούς 1 και 6, αντίστοιχα. 

0140

(α) Να βρεθούν οι γωνίες του τριγώνου. 
(β) Να υπολογίσετε τη γωνία που σχηματίζουν το ύψος και η διχοτόμος του τριγώνου ΑΒΓ    
    που αντιστοιχούν στην πλευρά του ΒΓ . 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 4ο  

Από τους μαθητές ενός Γυμνασίου, το 1
4

 ασχολείται με το στίβο, το 1
5

 ασχολείται με το 

μπάσκετ, το 1
8

 ασχολείται με το βόλεϊ και περισσεύουν και 80 μαθητές που δεν ασχολούνται 

με κανένα από αυτά τα αθλήματα. Δεδομένου ότι οι μαθητές του Γυμνασίου οι ασχολούμε-
νοι με τον αθλητισμό, ασχολούνται με ένα μόνο άθλημα, εκτός από 12 μαθητές που ασχο-
λούνται και με το μπάσκετ και με το βόλεϊ, να βρείτε: 
(α) Ποιος είναι ο αριθμός των  μαθητών του Γυμνασίου; 
(β) Πόσοι είναι οι μαθητές του Γυμνασίου που ασχολούνται μόνο με το μπάσκετ; 
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