
 

 

     ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

    ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

             ΣΤ΄ 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 

 

Δίνονται οι αριθμοί 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 και το παρακάτω σχήμα: 

 

 
 

Να εξετάσετε αν είναι δυνατόν να τοποθετήσουμε τους παραπάνω αριθμούς, έναν σε 

κάθε κουτάκι, ώστε το άθροισμα των αριθμών στην 1
η
 και στην 3

η
 γραμμή να είναι ίσο 

με το άθροισμα των αριθμών της 2
ης

 γραμμής. Αν αυτό είναι δυνατόν, τότε πρέπει να 

τους τοποθετήσετε, αν όχι να εξηγήσετε γιατί αυτό δεν γίνεται. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
ο 

 

Σε ένα μπουκάλι υπάρχει μείγμα 150 ml λαδόξυδου. Η περιεκτικότητα του μείγματος σε 

ξύδι είναι 30%. Αν στο μπουκάλι προσθέσουμε 30 ml λάδι, πόσο % θα είναι η 

περιεκτικότητα του μείγματος σε ξύδι; 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
ο 

 

Το σχήμα ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο και τα σημεία Ι και Ζ είναι μέσα των πλευρών ΑΔ και 

ΒΓ. Τα Ε, Θ και Η είναι τυχαία σημεία πάνω στις πλευρές ΑΒ και ΔΓ.  

 
Να εξετάσετε αν το εμβαδόν του τριγώνου ΕΙΖ είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο ή ίσο σε 

σχέση με το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων ΙΘΚ και ΚΗΖ. Να εξηγήσετε το 

συμπέρασμά σας. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
ο 

 

Σε ένα τραπέζι υπάρχει μία κατασκευή που αποτελείται από ίσους κύβους.  

Αν την δούμε από μπροστά είτε από πίσω φαίνεται η όψη Α.  

Αν την δούμε από πάνω είτε από κάθε μία από τις δύο πλαϊνές μεριές φαίνεται η όψη Β.  

 
α) Από πόσους κύβους αποτελείται αυτή η κατασκευή;  

β) Βάφουμε πράσινα τα τετράγωνα των κύβων που μπορεί να δει κάποιος, δηλαδή γύρω-

γύρω και όσα είναι στο πάνω μέρος της κατασκευής. Πόσα μικρά τετράγωνα έχουν 

βαφεί; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
ο 

 

1. Να γράψετε τον μεγαλύτερο τετραψήφιο ακέραιο αριθμό που διαιρείται με το 5 

και με το 3 και έχει όλα τα ψηφία του διαφορετικά. 

2. Να γράψετε τον μικρότερο τετραψήφιο ακέραιο αριθμό που διαιρείται με το 5 και 

με το 3 και έχει όλα τα ψηφία του διαφορετικά. 

3. Να γράψετε όλους τους τριψήφιους που διαιρούνται με το 3 και το 2, έχουν 

άθροισμα ψηφίων τον αριθμό 6 και έχουν δύο τουλάχιστον ψηφία ίδια. 
 

 

 

Καλή επιτυχία 


