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ο 

Για τη συμπλήρωση του 1
ου

 πίνακα.  

Επειδή το άθροισμα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 10 και μικρότερο 

του 40 και στη 2
η
 στήλη υπάρχει ο αριθμός 25, η μοναδική επιλογή για τη 

θέση Β είναι ο αριθμός 5, ώστε 25+5=30. Αυτό σημαίνει ότι και οι άλλες 

στήλες πρέπει να έχουν άθροισμα 30. Δηλαδή στη θέση του Α πρέπει να 

βάλουμε τον αριθμό 17=30-13 και στη θέση του Γ πρέπει να βάλουμε τον 

αριθμό 22 = 30-8. 

Για τη συμπλήρωση του 2
ου

 πίνακα.  

Επειδή το γινόμενο πρέπει να είναι μεταξύ του 100 και του 140 και στην 3
η
 

στήλη υπάρχει ο αριθμός 30 η μοναδική επιλογή για τη θέση Ζ είναι ο 

αριθμός 4, ώστε 30x4=120. Αυτό σημαίνει ότι και οι άλλες στήλες πρέπει 

να έχουν γινόμενο 120. Δηλαδή στη θέση του Δ πρέπει να βάλουμε τον 

αριθμό 60 = 120:2 και στη θέση του Ε πρέπει να βάλουμε τον αριθμό 12 = 

120:10. Οι δύο πίνακες συμπληρωμένοι είναι οι: 

 

13 25 8 

  17 5 22 
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Από τα δεδομένα του προβλήματος καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε μικρό 

τετραγωνάκι πρέπει το άθροισμα των αριθμών να είναι 9, διότι κάθε  

τετράγωνο είναι γειτονικό με άλλα δύο και θα πρέπει ως ορθογώνια να 

έχουν άθροισμα 18. Άρα, οι δυάδες αριθμών από αυτούς που διαθέτουμε 

και έχουν άθροισμα 9 είναι οι (8,1)  (6, 3)  (5, 4)  (7, 2). Ταυτόχρονα 

πρέπει να τοποθετήσουμε τέσσερεις αριθμούς στο τετράγωνο ΑΒΓΔ που 

να έχουν άθροισμα 10. Άρα, στο τετράγωνο αυτό πρέπει να μπουν οι 

δεύτεροι αριθμοί των δυάδων, οι αριθμοί 1, 3, 4 και 2, αφού 1+3+4+2=10. 

Μία λοιπόν τοποθέτηση των αριθμών φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Οι 

άλλες σωστές λύσεις είναι κάθε κυκλική τοποθέτηση αυτών των δυάδων 

και ταυτόχρονα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ να υπάρχουν οι αριθμοί 1, 2, 3, 4. 

 

 

2 10 30 

 60 12 4 
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Το πρόβλημα αυτό μπορούμε να το λύσουμε με αρκετούς τρόπους. 

Δίνουμε μερικούς από αυτούς. 

1
ος 

τρόπος: Τις δύο πλευρές στο εσωτερικό τετραγωνάκι τις «κολλάμε» 

νοερά στις πλευρές των δύο ορθογωνίων. Τώρα πάλι δύο ορθογώνια ίσα 

που έχουν από δύο μεγάλες πλευρές με άγνωστο μήκος και από μία πλευρά 

μήκους 3 μ. Το εξωτερικό τετραγωνάκι έχει «εξωτερική» περίμετρο 3+3 = 

6μ. Όμως 52 = 6 + 6 + 4 άγνωστα μήκη. Άρα το κάθε άγνωστο μήκος είναι 

(52-12):4 = 10 μ. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε ορθογώνιο έχει διαστάσεις 

10 και 3 αντίστοιχα. Άρα, το εμβαδόν του συνολικού σχήματος είναι: 

10x3 + 3x3 + 10x3 + 3x3 = 30 + 9 + 30 + 9 = 78 τ.μ. 

 

2
ος 

τρόπος: Χωρίζουμε το αρχικό σχήμα σε 2 τετράγωνα και 2 ορθογώνια. 

Τα τετράγωνα έχουν μήκος πλευρών 3 μ. και τα ορθογώνια 3 μ. και 

άγνωστο μήκος στη μεγάλη πλευρά τους. Κανονικά τα 4 σχήματα θα είχαν 

συνολική περίμετρο 12μ + 12μ + 6μ + 6μ + 4 άγνωστα μήκη. Όμως, από 

αυτά πρέπει να αφαιρεθούν 3+3+3+3+3+3+3+3=24μ. διότι τα σχήματα 

είναι κολλημένα. Άρα, 12μ. + 12μ. + 6μ. + 6μ. + 4 άγνωστα μήκη – 24μ. = 

52μ. Δηλαδή, 36μ. + 4 άγνωστα μήκη – 24μ. = 52μ., δηλαδή 4 άγνωστα 

μήκη = 40μ., δηλαδή κάθε άγνωστο μήκος πλευράς είναι 10μ.  

Ο υπολογισμός του εμβαδού μετά από αυτό γίνεται όπως στον 1
ο
 τρόπο. 

 

3
ος 

τρόπος: Για όποια παιδιά μπορούν και εργάζονται με εξισώσεις δίνουμε 

αυτό τον τρόπο. Ονομάζουμε x το μήκος της άγνωστης πλευράς του κάθε 

ορθογωνίου. Άρα, η περίμετρος του σχήματος ξεκινώντας από κάτω 

αριστερά είναι 3+x+3+(x-3)+3+3+(x-3)+3+x+3 = 52, δηλαδή 4x +12 = 52, 

άρα 4x = 40, άρα x=10. Βρήκαμε λοιπόν την άγνωστη πλευρά του κάθε 

ορθογώνιου. Η συνέχεια της λύσης είναι όπως στους προηγούμενους 

τρόπους. 

 

4
ος 

τρόπος: Το σχήμα μας έχει την ίδια περίμετρο με το τετράγωνο ΑΒΓΔ 

που φαίνεται στη συνέχεια. Βέβαια, πρέπει να εξηγήσετε το γιατί. 

 

 



Αφού το τετράγωνο ΑΒΓΔ έχει περίμετρο 52μ., σημαίνει ότι η κάθε 

πλευρά του έχει μήκος 13μ. Δηλαδή η άγνωστη πλευρά του κάθε 

ορθογωνίου είναι 13 - 3 = 10μ. Το ζητούμενο εμβαδόν του προκύπτει όπως 

στους προηγούμενους τρόπους. 
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Πρέπει να βρούμε πόσα είναι όλα τα ψηφία που αριθμού που έγραψε το 

παιδί στην αρχή. Ο αριθμός περιέχει  όλους τους μονοψήφιους από το 1 

έως και το 9, όλους τους διψήφιους από το 10 έως και 99 και τον αριθμό 

100. Οι μονοψήφιοι είναι 9, οι διψήφιοι είναι 90 και ο τριψήφιος είναι 

ένας. Άρα, ο αριθμός μας έχει σύνολο ψηφίων 1·9 + 2·90 + 3·1 = 192. 

Πρέπει τώρα να βρούμε τα πεντάρια που υπάρχουν στον αριθμό αυτόν. 

Στους μονοψήφιους υπάρχει μόνο ένα πεντάρι, στον τριψήφιο δεν υπάρχει 

κανένα. Πρέπει να προσέξουμε πόσα πεντάρια υπάρχουν στους διψήφιους 

αριθμούς. Σε κάθε δεκάδα από 10 έως 19, 20 έως 29 ….. 90 έως 99 εκτός 

από τη δεκάδα 50 έως 59 υπάρχουν 8 πεντάρια. Όμως στην δεκάδα 50 έως 

59 υπάρχουν 11 πεντάρια, αφού ο αριθμός 55 έχει δύο συνεχόμενα 

πεντάρια. Άρα, τα πεντάρια που έσβησε ο μαθητής ήταν 1 + 8 + 11 = 20. 

Ο αριθμός λοιπόν που έφτιαξε τώρα το παιδί έχει 192 – 20 = 172 

ψηφία. 

2
η
 συνοπτική λύση: 

Τα πεντάρια που είναι σε θέση μονάδων των αριθμών είναι 10, δηλ. 5, 15, 

…, 95. Τα πεντάρια που είναι σε θέση δεκάδων είναι πάλι 10, δηλ. 50, 51, 

…, 59. Άρα τελικά αφαιρέθηκαν 20 πεντάρια και ο αριθμός έχει 172 

ψηφία. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
ο 

 

Ξεκινάμε από την πληροφορία ότι αν βάλουμε τα τετράγωνά μας δίπλα-

δίπλα σχηματίζεται ένα τετράγωνο. Αυτό σημαίνει ότι το πλήθος των 

τετραγώνων μπορεί να είναι 121 = 11x11, ή 144 = 12x12, ή 169 = 13x13 ή 

196 = 14x14, διότι τα τετράγωνα μας είναι περισσότερα από 100 και 

λιγότερα από 200. 

Η πληροφορία ότι μπορούμε να τα στοιχίζουμε σε δυάδες σημαίνει ότι οι 

πιθανές περιπτώσεις μπορεί να είναι μόνο οι 144 και 196. 

Η πληροφορία ότι αν τα στοιχίσουμε σε πεντάδες περισσεύει ένα σημαίνει 

ότι το πλήθος των τετραγώνων μας είναι 196, επειδή 196 = 5·39 + 1 και 

144 = 5·8+4. 

 


