
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

026. Το ςυμμετρικό ενόσ ςθμείου ωσ προσ μια ευκεία (ςτθν οποία δεν ανικει)  

Α. είναι ςθμείο      Β. ευκεία  Γ. κφκλοσ   Δ. δυο ςθμεία 

027. Το γινόμενο 2020 κετικϊν φυςικϊν αρικμϊν δεν είναι μεγαλφτερο από τον από αυτοφσ τουσ 
αρικμοφσ. Τι ςυμπεραίνετε;. 
Α.  κάποιοσ είναι άρτιοσ     Β. το γινόμενο διαιρείται από το 3   Γ. το γινόμενο είναι 1      Δ. οι αρικμοί 
είναι όλοι άρτιοι. 

028. Παίρνουμε 100 κιλά ενόσ υλικοφ το οποίο αποτελείται από 99% νερό και το αφιςουμε ςτον ιλιο 
μζχρι να εξατμιςτεί μια ποςότθτα νεροφ. Αν τϊρα αποτελείται από 98% νερό, πόςα κιλά κα ηυγίηει το 
υλικό τϊρα; 

Α. 90.  Β. 98 Γ. 99.  Δ. 50. 

029. Σε ζνα ιςοςκελζσ τρίγωνο υπάρχει ζνασ ακριβϊσ άξονασ ςυμμετρίασ. Τι ςυμπεραίνετε; 

Α.   είναι ορκογϊνιο τρίγωνο          Β.   δεν είναι ιςόπλευρο           Γ. μια γωνία του είναι 300         

Δ. μια γωνία του είναι 600             

030. Αν Α= 0,51502001,6    τότε Α= 

Α. 240 Β. 24.000 Γ. 2.400 Δ. 200  

031. Σε ζνα νθςί το 25% των ανδρϊν ζχει παντρευτεί τα 3/5 των γυναικϊν (ζνασ άνδρασ παντρεφεται μια 
γυναίκα και αντιςτρόφωσ. Τότε: 

Α. οι γυναίκεσ του νθςιοφ είναι περιςςότερεσ των ανδρϊν  

Β. ο αρικμόσ των ανδρϊν μπορεί να είναι 200 

Γ. ο αρικμόσ των ανδρϊν δεν μπορεί να είναι 25.254.122 

Δ. ο αρικμόσ των ανδρϊν μπορεί να είναι 400 

032. Το μοτίβο 123451234512345… ςχθματίηει ζναν αρικμό με 2020 ψθφία. Ποιο είναι το άκροιςμα των 

ψθφίων του αρικμοφ; 

Α. 3.060  Β. 20.200.000   Γ. 30.300   Δ. 6.060 

033. Να υπολογιςτεί θ παράςταςθ:   -(-5+3)-(-7+8-4)     

Α.    -10         Β.   -5            Γ.   5     Δ.     10    

034. Αν   Γ = (6γ+2)∙(-9γ-3)∙(3γ-1)∙(2-3γ)   για  γ = -1/3 τότε  Γ = 

Α. 1     Β.- 2   Γ.1/3      Δ. 0   

035.  Αν ο αρικμόσ  
  

 
είναι φυςικόσ αρικμόσ, πόςεσ διαφορετικζσ τιμζσ μπορεί να πάρει ο φυςικόσ ν ; 

Α.   1            Β.  2         Γ. 3        Δ.     4                        
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Α. 8    Β. 20/3     Γ.  7     Δ. 5  

037. Η μια από τισ οξείσ γωνία ενόσ ορκογωνίου τριγϊνου είναι διπλάςια τθσ άλλθσ. Πόςεσ μοίρεσ είναι θ 
μικρότερθ οξεία γωνία του  
Α. 30   Β. 15   Γ. 60   Δ. 45 

038. Ο αντίςτροφοσ του αντίςτροφου του τετραγϊνου ενόσ αρικμοφ είναι ο 1/4. Ποιοσ μπορεί να είναι ο 
αρικμόσ αυτόσ; 

Α. 2  Β. 1  Γ. 1/2  Δ. 1/4  

 
039. Αν ςτο διπλανό ςχιμα το χ εκφράηει μοίρεσ  Τότε  χ =

Α.   30          Β.    40           Γ.    50          Δ.     60             

 

040.   Ποιοσ αρικμόσ είναι ςτθ μζςθ μεταξφ των ¼ και 1/8; 

Α. ½  Β. 1/6  Γ. 1/16  Δ. 3/16 

041. Ποια από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι λάκοσ 

    Α. Αν ιςχφει   0     ,  τότε οι αρικμοί  α  και  β  είναι αντίκετοι                                     

    Β.  Αν ιςχφει   1      ,  τότε οι αρικμοί  α  και  β  είναι  ετερόςθμοι 

    Γ.  Αν ιςχφει  0      ,  τότε οι αρικμοί  α  και  β  είναι ομόςθμοι   

     Δ.  Αν ιςχφει   


a
  0  ,  τότε οι αρικμοί  α  και  β  είναι ετερόςθμοι 

 
042.  Αν ο αρικμόσ ν+7 διαιρείται με το 11 να βρείτε ποιοσ από τουσ παρακάτω πρζπει διαιρείται με το 11. 
Α.  ν - 4     Β. ν + 11   Γ. ν -11       Δ. ν -7 

 043.     Τα κλάςματα   
2 24 3

25
     και 
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20 x
   είναι  ιςοδφναμα όταν  x=  

Α. 3.   Β. 13   Γ. 8.     Δ. 15. 

   
044. Ο αρικμόσ   μθδζν  είναι  

Α.  αρνθτικόσ         Β.   κετικόσ    

Γ.    και κετικόσ   και  αρνθτικόσ        Δ.    οφτε  κετικόσ , οφτε  αρνθτικόσ      . 

045. Αν     Γ=γ(2γ-1)(3γ+1)(4γ-2)(γ+2)(γ-2)  και γ= -1/3  τότε Γ =  

Α.  -1/3  Β. -1   Γ.  0   Δ.  -1/4 
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Α.    10         Β.   0            Γ.      10     Δ.     15   

047.  Υπάρχουν ακριβϊσ τρία διαφορετικά ηεφγθ κετικϊν ακεραίων που προςκζτουν για να κάνουν ζξι. 

1 + 5 = 6 

2 + 4 = 6 

3 + 3 = 6 

Πόςα διαφορετικά ηεφγθ κετικϊν ακεραίων προςκζτουν για να κάνουν 1000; 

Α. 250  Β. 500   Γ. 750   Δ. 1000 

048 Αν αυξιςουμε τθν πλευρά ενόσ τετραγϊνου κατά 30%  το εμβαδόν του τετραγϊνου  κα μεταβλθκεί 

κατά 

Α.    30 %        Β.   60 %          Γ.   69 %       Δ.     90 %          

049.  Ένα αυτοκίνθτο αξίασ 14.000 € επιβαρφνκθκε με Φ.Π.Α 24% και ειδικό φόρο 4% επί τθσ νζασ τιμισ 

μετα. Η ςυνολικι επιβάρυνςθ ζφκαςε ςε ποςοςτό Η γιαγιά ζχει ςυνταγι  για   
 

 
  φλιτηάνια πουρζ μιλου. 

Θα τα μοιράςει εξίςου μεταξφ των τριϊν εγγόνων τθσ. Πόςα 

πολλά φλιτηάνια πουρζ μιλου κα πάρει το κακζνα; 
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Α.    2/3         Β.   17/6          Γ.   17/3       Δ.      
 

 
      

050. Στο διπλανό ςχιμα δίνονται: ε1 // ε2  

α = 132°, β = 28° και θ ΚΛ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ ΖΚΜ 
Μια από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτι Ποια;  

Α.   ν =56ο   γ =48ο   δ = 28ο        

Β.   γ=76ο   ν =56ο   ρ = 48ο                    

Γ.  ρ= 48ο   ν =56ο   γ = 48ο        

Δ.   ρ=58ο  ν =32ο   δ = 56ο                



 


