
ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 

1) Β.

Ξεθηλώληαο από ηελ ηειεπηαία δπγαξηά παξαηεξνύκε όηη 2 πξνζσπάθηα θαη 

έλαο θύβνο δπγίδνπλ 29 γξακκάξηα. Άξα από ηε δεύηεξε δπγαξηά 

δηαπηζηώλνπκε όηη ν θύιηλδξνο δπγίδεη 59 – 29 = 30 γξακκάξηα. Δπνκέλσο 

από ηελ πξώηε δπγαξηά βξίζθνπκε όηη ν θύβνο δπγίδεη 35 – 30 = 5 γξακκάξηα 

2) Α, Γ.

Σηελ εξώηεζε 2 ε εθθώλεζε δελ είλαη ζαθήο. Υπάξρνπλ θαη 3 δεθάδεο αιιά 

θαη 123. Δπνκέλσο είηε έπξεπε λα ιέεη ε εθθώλεζε «πόζεο ην πνιύ δεθάδεο 

ππάξρνπλ ζηνλ αξηζκό 1237» (έηζη ζα ήηαλ ζσζηό ην Γ) είηε «πνην είλαη ην 

ςεθίν ησλ δεθάδσλ ηνπ αξηζκνύ 1237» (έηζη ζα ήηαλ ζσζηό ην Α). 

Θεσξώ όηη θαη ε απάληεζε Β είλαη ζσζηή θαζώο ζηνλ  1237 ππάξρνπλ 12 

δεθάδεο ( αθνύ ππάξρνπλ ην πνιύ 123 δεθάδεο). 

3) Γ.

Δξκελεύνληαο ην θπθιηθό δηάγξακκα παξαηεξνύκε όηη ην άζπξν ρξώκα 

θαηαιακβάλεη ηνλ κηζό θύθιν (
1

2
) ελώ ην καύξν θαη γθξη ρξώκα είλαη ίζα θαη 

θαηαιακβάλνπλ ην κηζό ηνπ κηζνύ θύθινπ ην θαζέλα (δειαδή ην 
1

4
 ην θάζε 

έλα). Δπεηδή ην καύξν θαη ην γθξη είλαη ίζα  ζεκαίλεη όηη ζην ξαβδόγξακκα ζα 

έρνπλ ην ίδην ύςνο. Δπηπιένλ επεηδή ην άζπξν είλαη δηπιάζην από ην γξη ή ην 

καύξν  ηόηε ζα έρεη δηπιάζην ύςνο από θάζε έλα από απηά ζην 

ξαβδόγξακκα. 

4) Γ.

α΄ ηξόπνο 

Τν 36% είλαη 45 καζεηέο 

Τν 100% είλαη x καζεηέο 

Τα πνζά είλαη αλάινγα, άξα : 

36x = 45 · 100 

36x = 4500 

x = 4500 : 36 

x = 125 καζεηέο 



β΄ ηξόπνο 

Αλαγσγή ζηε κνλάδα 

Τν 36% είλαη 45 καζεηέο 

Τν 1% είλαη 45 : 36 = 1,25 

Τν 100% είλαη 1,25 · 100 = 125 καζεηέο 

γ΄ ηξόπνο 

Έρνπκε όηη ην 36% είλαη 45 καζεηέο , νπόηε ην ζρνιείν ζα έρεη 

45:
36

100
=45∙

100

36
=

4500

36
=125  καζεηέο 

5) Γ.

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκό πνπ βξίζθεηαη ζηελ κέζε ησλ δύν 

θιαζκάησλ ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηα θιάζκαηα νκώλπκα.  

ΔΚΠ(7,9) = 63 

1

9
= 

7

63

1

7
= 

9

63

Δπνκέλσο αθξηβώο ζηε κέζε βξίζθεηαη ν αξηζκόο  
8

63

6) Γ.

Σηα 6 θηιά ιεπθό ρξώκα ρξεηαδόκαζηε 4 θηιά θόθθηλν ρξώκα 

Σηα x θηιά ιεπθό ρξώκα ρξεηαδόκαζηε 3 θηιά θόθθηλν ρξώκα 

Τα πνζά είλαη αλάινγα, άξα : 

4x = 6 · 3 

4x = 18 

x = 18 : 4 

x = 4,5  θηιά ιεπθό ρξώκα 



7) Β.

Η πιεπξά ηνπ ηεηξαγώλνπ είλαη 10 εθ ελώ ην κήθνο ηνπ θάζε νξζνγσλίνπ 

είλαη 6 εθ. Αλ ηα νξζνγώληα ήηαλ ην έλα δίπια ζην άιιν ζα είραλ ζπλνιηθό 

κήθνο 6 + 6 = 12 εθ. Όκσο έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

θαιύπηνπλ ηελ πιεπξά ελόο ηεηξαγώλνπ κε κήθνο 10 εθ. Οπόηε 12 – 10 = 2εθ 

είλαη ην θνηλό κήθνο ησλ νξζνγσλίσλ.  Άξα ην κήθνο ηνπ δσγξαθηζκέλνπ 

νξζνγσλίνπ είλαη 2 εθ. Οκνίσο ην πιάηνο ηνπ θάζε νξζνγσλίνπ είλαη 7 εθ 

επνκέλσο ην ζπλνιηθό πιάηνο (αλ ήηαλ ην έλα δίπια ζην άιιν) ζα είλαη     

7 + 7 = 14 εθ. . Δπεηδή , όκσο , θαιύπηνπλ ηελ πιεπξά ελόο ηεηξαγώλνπ κε 

πιάηνο 10 εθ.  έρνπκε όηη  14 – 10 = 4εθ. είλαη ην θνηλό πιάηνο ησλ 

νξζνγσλίσλ. Άξα ην πιάηνο ηνπ δσγξαθηζκέλνπ νξζνγσλίνπ είλαη 4 εθ. Άξα 

ην εκβαδόλ ηνπ ρξσκαηηζκέλνπ νξζνγσλίνπ είλαη 2 · 4 = 8 η. εθ. 

8) Γ.

 Δπεηδή δελ κπνξνύκε λα βξνύκε ην κήθνο ησλ  πιεπξώλ  ηνπ ηξηγώλνπ ζα 

ππνινγίζνπκε ην εκβαδόλ ηνπ κε ην εμήο ηξόπν: 

Θεσξνύκε έλα νξζνγώλην κε κήθνο 4εθ, θαη πιάηνο 5εθ. ην νπνίν πεξηέρεη ην 

ηξίγσλν όπσο ζην παξαθάησ ζρήκα 



Αλ από ην εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ αθαηξέζνπκε ηα εκβαδά ησλ ηξηγώλσλ  

1 , 2 θαη 3 ηόηε ζ πξνθύςεη ην δεηνύκελν εκβαδόλ (ην εκβαδόλ ηνπ ιεπθνύ 

ηξηγώλνπ). 

Τα ηξίγσλα 1, 2 θαη 3 είλαη νξζνγώληα όπνηε έρνπκε: 

ην ηξίγσλν 1 έρεη θάζεηεο πιεπξέο κε κήθνο  5 εθ. θαη 2 εθ. , άξα 

Δ1 = 
5∙2

2
= 

10

2
 = 5 η. εθ. 

ην ηξίγσλν 2 έρεη θάζεηεο πιεπξέο κε κήθνο  4 εθ. θαη 2 εθ. , άξα 

Δ2 = 
4∙2

2
= 

8

2
= 4 η.εθ. 

ην ηξίγσλν 3 έρεη θάζεηεο πιεπξέο κε κήθνο  4 εθ. θαη 1 εθ. , άξα 

Δ2 = 
4∙1

2
= 

4

2
= 2 η.εθ 

Δπηπιένλ ην νξζνγώλην έρεη εκβαδόλ  Δνξζ = 4∙5 = 20 η. εθ. . Τειηθά ην 

δεηνύκε ηξίγσλν ζα έρεη εκβαδόλ  

Δηξηγ = Δνξζ – (Δ1 + Δ2 + Δ3) = 20 – (5+4+2) = 20 – 11 = 9 η. εθ. 



9)  

Ο θ. Ππζαγόξαο πιήξσζε 10 επξώ ζπλνιηθά. Θα αθαηξέζνπκε ηα ρξήκαηα 

γηα ηηο απνζθεπέο. Άξα 10 – 2 = 8 επξώ πιήξσζε γηα ηελ δηαδξνκή κε ην ηαμί. 

Γηα ην πξώην ρηιηόκεηξν όκσο ρξεώζεθε 2,40 επξώ. Δπνκέλσο γηα ηα 

ππόινηπα ρηιηόκεηξα ζα πιεξώζεη 8 – 2,40 = 5,60 επξώ. Άξα 5,60 : 0,40 = 

14 ρηιηόκεηξα ήηαλ ε απόζηαζε, ρσξίο ην πξώην ρηιηόκεηξν ην νπνίν είρακε 

αθαηξέζεη. Άξα ε ζπλνιηθή δηαδξνκή ήηαλ 14 + 1 =  15 τιλιόμεηρα.  

10)  

 Παξαηεξνύκε όηη ε δηαθνξά ζην κνίξαζκα ηεο πξώηεο πεξίπησζεο κε ηελ 

δεύηεξε είλαη 8 – 6 = 2 θξάνπιεο ιηγόηεξεο. Άξα αλ δηαηξέζνπκε ηηο  28 

θξάνπιεο πνπ πεξίζζεςαλ κε ηελ δηαθνξά ζα βξνύκε ην ζπλνιηθό αξηζκό 

ησλ παηδηώλ. 28 : 2 = 14 παιδιά. 

Δπνκέλσο νη θξάνπιεο ήηαλ 8 · 14 = 112. 

Δπαλήθεσζη: 

112 : 8 = 14 παηδηά 

112 – 28 = 84 : 6 = 14 παηδηά 

Παραηηρήζεις και ζτόλια: 

 Αιιαγή ζηελ δνκή ηνπ δηαγσλίζκαηνο. Με δεδνκέλν όηη νη καζεηέο δελ

εμεηάζηεθαλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο άιιαμε θαη ε δνκή θαζώο θαη ε

πνζόηεηα ησλ ζεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά. Δλώ ηα πξνεγνύκελα δύν

ρξόληα ην δηαγώληζκα απνηεινύληαλ από 5 έσο 7 ζέκαηα (αζθήζεηο

αλάπηπμεο / δηθαηνιόγεζεο θαη ελίνηε ζπκπιήξσζεο θελνύ ή

πνιιαπιήο επηινγήο) , θέηνο ην δηαγώληζκα απνηεινύληαλ  από 8

ζέκαηα πνιιαπιήο επηινγήο ρσξίο δηθαηνιόγεζε θαη 2 πξνβιήκαηα

όπνπ ν καζεηήο έπξεπε λα αλαπηύμεη θαη λα δηθαηνινγήζεη πιήξσο ηελ

απάληεζε ηνπ. Να ζεκεηώζνπκε όηη ζηα ζέκαηα πνιιαπιήο επηινγήο

δελ ιακβάλεηαη θαζόινπ ππόςε νη όπνηεο πξάμεηο ή ιύζε έρεη θάλεη ν

καζεηήο ζην γξαπηό ηνπ είηε είλαη ζσζηέο είηε όρη , παξά κόλν  ην

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε.

 Πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ζεκάησλ. Δλώ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ηα

ζέκαηα ήηαλ εθαξκνγέο θαη αζθήζεηο πάλσ ζε έλλνηεο πνπ είραλ

δηδαρζεί νη καζεηέο, θέηνο ηα ζέκαηα έκνηαδαλ πην πνιύ κε απηά πνπ

απαληώληαη ζε δηάθνξνπο καζεκαηηθνύο δηαγσληζκνύο ( αλ θαη όρη ζε

ηόζν δύζθνιν επίπεδν θαη βαζηζκέλα ζηελ ύιε ηνπ δεκνηηθνύ).

 Βαζκόο δπζθνιίαο. Τν ζέκαηα θξίλνληαη από κέηξηα σο δύζθνια ρσξίο

λα κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο όηη ήηαλ απμεκέλεο δπζθνιίαο. Σε



ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ν βαζκόο δπζθνιίαο ήηαλ 

κεγαιύηεξνο. Δπηπιένλ ζε πνιιά ζέκαηα ππήξραλ παγίδεο ελώ ζε όια 

ρξεηάδνληαλ θξηηηθή ζθέςε θαη πιήξε θαηαλόεζε θαη αθνκνίσζε ηεο 

ύιεο από ηνλ καζεηή. Σε νξηζκέλα πνιιαπιήο επηινγήο θαζώο θαη ζηα 

πξνβιήκαηα ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπλδπαζηηθή  θαη ζύλζεηε ζθέςε από 

ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. 

 Ο ρξόλνο ήηαλ επαξθήο ώζηε ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη

όια ηα ζέκαηα

 Ο καζεηήο έπξεπε λα ήηαλ αξθεηά θαιά πξνεηνηκαζκέλνο ώζηε λα

κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη επηηπρώο ζηηο δνθηκαζίεο. Δίλαη πνιύ ζπάλην

γηα έλαλ καζεηή λα έρεη έξζεη αληηκέησπνο κε παξόκνηα ζέκαηα ζηα

πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο. Ο καζεηήο έπξεπε λα έρεη

νπζηαζηηθή θαη βαζηά θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ πνπ έρεη

δηδαρζεί  θαη λα έρεη έξζεη αληηκέησπνο κε πνιιά καζεκαηηθά ζέκαηα

κέζα από κηα κεγάιε γθάκα αζθήζεσλ.

 Τα ζέκαηα ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ δηαηππσκέλα απιά θαη

θαηαλνεηά. Δμαίξεζε απνηειεί ην ζέκα 2  νπνύ ζεσξνύκε όηη ππήξρε

αζάθεηα ζηελ εθθώλεζε. Έπξεπε λα ηνλίδεηαη όηη ην δεηνύκελν είλαη  ν

κέγηζηνο αξηζκόο δεθάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αξηζκό 1237. Αιιηώο ν

καζεηήο δελ έρεη θαλέλα ιόγν λα απνξξίςεη ηελ απάληεζε Α ( αθνύ

όλησο ππάξρνπλ ηξεηο δεθάδεο ζηνλ αξηζκό) νύηε ηελ απάληεζε Β

( αθνύ όλησο ππάξρνπλ 12 δεθάδεο ζηνλ αξηζκό). Δπηπιένλ λα

ζεκεηώζνπκε όηη αλ ζην ζέκα 10  ν καζεηήο επέιεγε λα ην ιύζεη

ζέηνληαο  σο  x ησλ αξηζκό ησλ καζεηώλ  ζα θαηέιεγε ζηελ εμίζσζε

8x = 6x + 28 γηα ηελ νπνία νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο δελ έρνπλ δηδαρζεί

ηνλ ηξόπν επίιπζε ηεο παξόιν πνπ  ππάξρεη παξόκνηα εμίζσζε ζηα

πξνηεηλόκελα  ζέκαηα πνπ είρε δώζεη ε ΓΔΠΠΣ ην 2014.




