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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

74ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

“Ο ΘΑΛΗΣ” 
19 Οκτωβρίου 2013 

 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Πρόβλημα 1 
Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 

                                       
16 1 74

32 12 : 4 53 3 4 :
9 8 9

           . 

                       

Πρόβλημα 2 
Ένας οικογενειάρχης πήρε από την τράπεζα ένα ποσό χρημάτων. Από αυτά ξόδεψε το 
20% για την αγορά ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Στη συνέχεια, από τα 
χρήματα που του έμειναν ξόδεψε το 15% για αγορά τροφίμων της οικογένειας. Αν 
του έμειναν τελικά 1360 ευρώ, να βρείτε: 
(α) Πόσα χρήματα πήρε από την τράπεζα ο οικογενειάρχης. 
(β) Πόσα χρήματα στοίχισαν τα τρόφιμα. 
(γ) Ποιο ποσοστό των χρημάτων που πήρε από την τράπεζα ξόδεψε συνολικά. 
 
Πρόβλημα 3 
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο η γωνιά ̂  είναι διπλάσια 

της γωνίας ˆ .  Η μεσοκάθετη της πλευράς ΒΓ τέμνει την 
πλευρά ΑΓ στο σημείο Ε και η ευθεία ΒΕ τέμνει την ευθεία 
 , που περνάει από το σημείο Α και είναι παράλληλη προς 
την πλευρά ΒΓ, στο σημείο Ζ. Να αποδείξετε ότι: 

(α)    ,                          (β) ˆ ˆ   . 
 
Πρόβλημα 4  

Ο λόγος δυο φυσικών αριθμών είναι  
7

5
.  Διαιρώντας τον μεγαλύτερο αριθμό με το  

18, το πηλίκο της διαίρεσης είναι ίσο με 8, ενώ διαιρώντας τον μικρότερο αριθμό με 
το 12 το πηλίκο της διαίρεσης είναι ίσο με 9. Αν γνωρίζετε ότι το υπόλοιπο της 
διαίρεσης του μεγαλύτερου αριθμού με το 18 είναι πενταπλάσιο του υπόλοιπου της 
διαίρεσης του μικρότερου αριθμού με το 12, να βρείτε τους δυο αριθμούς. 

 
Κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες 
Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες                                                          Καλή επιτυχία! 
 


