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B΄ Γυμνασίου 
 

1. Έστω  και . 2 33 4 2 : 4 2x = − ⋅ + 5 22 34 5 4 7 3y = ⋅ − + ⋅
    (α)  Να βρεθούν οι αριθμοί x  και y .  
    (β)  Να προσδιορίσετε το μεγαλύτερο ακέραιο Α  του οποίου οι αριθμοί x  και y  είναι  
          πολλαπλάσια. 
 
2. Έστω ,α β  φυσικοί αριθμοί. Δίνεται ότι η Ευκλείδεια διαίρεση με διαιρετέο τον α  και 
διαιρέτη τον β  δίνει πηλίκο 6. Να βρεθεί ο αριθμός α , αν επιπλέον γνωρίζετε ότι ο α  είναι 
πολλαπλάσιο του 7, ενώ ο αριθμός β  είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 16, 32 και 
248. 
 
3. Δίνεται τρίγωνο . Οι διχοτόμοι των γωνιών Β και Γ τέμνονται στο σημείο Ι. Η 
παράλληλη από το σημείο Ι προς την πλευρά ΑΒ τέμνει την πλευρά ΒΓ στο Δ ενώ η παράλληλη 
από το σημείο Ι προς την πλευρά ΑΓ τέμνει την πλευρά ΒΓ στο σημείο Ε. Αν είναι  
και , να βρεθούν: 

ΑΒΓ

0ˆ 70ΙΔΓ =
0ˆ 130ΙΕΓ =

α) η γωνία  του τριγώνου ΑΒΓ. Α̂
β) oι γωνίες  και . ˆΒΙΔ ˆΕΙΓ
 
4. Ένας αγρότης καλλιέργησε δύο κτήματα με ελαιόδενδρα. Το ένα κτήμα είναι δικό του και 
έχει 80 ελαιόδενδρα, ενώ το άλλο το μισθώνει και έχει 120 ελαιόδενδρα. Η συνολική παραγωγή 
λαδιού ήταν 2600 κιλά λάδι. Αν είχε συμφωνήσει να δώσει στον ιδιοκτήτη του μισθωμένου 
κτήματος το 10% της παραγωγής λαδιού του μισθωμένου κτήματος, πόσα κιλά λάδι θα πάρει ο 
ιδιοκτήτης του μισθωμένου κτήματος σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. Καθένα από τα ελαιόδενδρα των δύο κτημάτων παράγει τα ίδια κιλά λάδι. 
β. Κάθε ελαιόδενδρο του μισθωμένου κτήματος έχει απόδοση σε λάδι ίση με το 150%   
    της απόδοσης σε λάδι κάθε ελαιόδενδρου του κτήματος του αγρότη. 
 
 
Κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες                                                          ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
 
 
 
 


