
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

  Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015   

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

Κεντρικής Μακεδονίας σας συγχαίρει για τη διάκρισή σας στην πρώτη φάση του 

Πανελλήνιου διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» που διοργάνωσε κεντρικά η 

Ε.Μ.Ε. Η δεύτερη φάση είναι δυσκολότερη και ως θεσμός πραγματοποιείται στη 

Θεσσαλονίκη για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων από το 1993.  

Πρέπει να λύσετε τα πέντε προβλήματα σε χρόνο 2 ωρών. Να εξηγήσετε την 

απάντηση που θα δώσετε σε κάθε πρόβλημα. Για τη βαθμολογία σας μετράει κυρίως 

ο τρόπος που σκεφτήκατε και λιγότερο οι αριθμητικές πράξεις. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
ο 

Στον πίνακα 1 στη θέση των γραμμάτων Α, Β, Γ να τοποθετήσετε  ακέραιους αριθμούς 

με τέτοιον τρόπο ώστε το άθροισμα σε κάθε στήλη να είναι ίσο με το άθροισμα της 

διπλανής στήλης. Επίσης, το άθροισμα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 10 και 

μικρότερο του 40.                 

                                                         Πίνακας 1ος 

13 25 8 

 Α Β Γ 

Στον πίνακα 2 στη θέση των γραμμάτων Δ, Ε, Ζ να τοποθετήσετε  ακέραιους  αριθμούς 

με τέτοιον τρόπο ώστε το γινόμενο σε κάθε στήλη να είναι ίσο με το γινόμενο της 

διπλανής στήλης. Επίσης, κάθε γινόμενο πρέπει να είναι μεταξύ 100 και 140.                        

                                                       

                                                        Πίνακας 2ος 

2 10 30 

 Δ Ε Ζ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
ο
 

Το διπλανό σχήμα αποτελείται από 8 μικρά ορθογώνια 

και ισοσκελή τρίγωνα. Τα τρίγωνα αυτά σχηματίζουν 

τετράγωνα, ορθογώνια και μεγαλύτερα τρίγωνα.  

 Να τοποθετήσετε μέσα στα μικρά τρίγωνα τους αριθμούς  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 έτσι ώστε το άθροισμα των αριθμών  

σε κάθε ορθογώνιο που αποτελείται από 4 τρίγωνα να είναι 

18. Επίσης, το άθροισμα των αριθμών στο τετράγωνο ΑΒΓΔ 

πρέπει να είναι 10. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
ο 

 

Το διπλανό σχήμα αποτελείται από δύο 

 ίσα τετράγωνα και από δύο ίσα ορθογώνια 

 που είναι κολλημένα μεταξύ τους. 

Τα τετράγωνα έχουν πλευρά 3μ.  

Η περίμετρος όλου του σχήματος είναι 52 μ.   

Να βρείτε το εμβαδόν του σχήματος  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
ο 

 

Ένα παιδί έγραψε σε μια σειρά δίπλα-δίπλα όλους τους ακέραιους  από το 1 έως και το 

100. Στη συνέχεια έσβησε όλα τα πεντάρια που είχε αυτός ο μεγάλος αριθμός. Πόσα 

ψηφία έχει ο νέος αριθμός που έφτιαξε το παιδί; 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
ο 

 

Σε ένα μεγάλο τραπέζι έχουμε απλώσει έναν άγνωστο αριθμό από ίσα τετράγωνα. 

Γνωρίζουμε ότι αυτά είναι περισσότερα από 100 και λιγότερα από 200. Αν τα βάλουμε 

δίπλα-δίπλα σχηματίζουν ένα μεγάλο τετράγωνο. Αν τα στοιχίσουμε σε πεντάδες 

περισσεύει ένα. Αν τα στοιχίσουμε σε δυάδες δεν περισσεύει κανένα. Μπορείτε με αυτές 

τις πληροφορίες να βρείτε τον αριθμό των τετραγώνων που υπάρχουν στο τραπέζι; 

 

 

Καλή επιτυχία 


