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Επιτροπή Διαγωνισμού  
του περιοδικού  

««ΟΟ  μμιικκρρόόςς  ΕΕυυκκλλεείίδδηηςς»»  
  

2ος Μαθητικός Διαγωνισμός 
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»  

 
Ενδεικτικές ΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ττηηςς  ΕΕ΄́  ΤΤάάξξηηςς  ΔΔηημμοοττιικκοούύ    

((οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  σσττρρααττηηγγιικκήή  εεππίίλλυυσσηηςς  εείίννααιι  ααπποοδδεεκκττήή))  
 

 

Για παιδαγωγικούς λόγους θεωρούμε σκόπιμο να μη δοθεί βαθμολογία 
στους μαθητές, αλλά σε προσεχές μάθημα να γίνει συζήτηση (και να παρου-
σιαστούν λύσεις) από το δάσκαλο πάνω στα φωτοτυπημένα γραπτά των μα-
θητών. Στη δεξιά πλευρά των σελίδων δίπλα σε κάθε θέμα και ερώτημα ανα-
γράφεται ο βαθμός μέσα σε παρένθεση (σύνολο βαθμών 100). Το κενό δίπλα 
από το ονοματεπώνυμο προσφέρεται για να σημειωθεί ο βαθμός, στα γραπτά 
που θα σταλούν στην ΕΜΕ. 

Η επιτροπή διαγωνισμού  
 
 
1. 
                     

                     

                     
                     

                     

                   (4+4) 

 
 
 
2. Οι ζητούμενοι αριθμοί είναι οι : 1.541, 7.686, 3.352, 2.268.                                (8) 
 
 
3. Σωστή λύση θεωρείται οποιοσδήποτε εξαψήφιος αριθμός σχηματίζεται με τα ψη-

φία που δίνονται και έχει στη θέση των εκατοντάδων χιλιάδων το ψηφίο 8.     (10) 
 
 
4. Επειδή ο Γιάννης εκλέχτηκε  πρόεδρος, σε αυτόν αντιστοιχεί η μεσαία ράβδος. 

Στον Κώστα, αφού πήρε 6 ψήφους, αντιστοιχεί η πρώτη ράβδος και η τρίτη ρά-
βδος αντιστοιχεί στην Ελένη. (Δεν είναι απαραίτητο  να αιτιολογήσουν οι μαθη-
τές τις επιλογές τους).                                                                                          (10) 

                                                                                                                  
 
 
5. Η σωστή απάντηση είναι 58 χρόνια.                                                                  (10) 
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6.  Οι αριθμοί που δείχνουν τα βέλη είναι ο 2 και ο 2,6.                                       (5+5) 
 
 
7.  Η διαδρομή Μέγαρα-Αθήνα-Μέγαρα είναι 90 χιλιόμετρα (43.444−43.354=90). Η 

απόσταση Αθήνα-Μέγαρα είναι 45 χιλιόμετρα (90:2=45).                                (10) 
 
 
 
8.  

 

9.  Αφού ο Βασίλης έχει διανύσει τα 3
8

  της διαδρομής, του απομένουν να διανύσει 

τα 5
8

 της διαδρομής 8 3 5
8 8 8
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. Τα 5
8

 της διαδρομής αντιστοιχούν στα 40 χιλιό-

μετρα που απομένουν.  

Άρα, 5
8
→        40 χιλιόμετρα 

         1
8
→        40 : 5 = 8 χιλιόμετρα 

         8
8
→        8 x 8 = 64 χιλιόμετρα.                                                                 (12) 

 
 
10. Το κάθε τετράγωνο έχει εμβαδόν 9 τ.μ. (3 x 3=9). Τα δύο τετράγωνα έχουν εμβα-

δόν 18 τ.μ., οπότε το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι 48 τ.μ. (66−18=48).  
 Το πλάτος του ορθογωνίου είναι 6 μ. (12−3−3=6), επομένως το μήκος του είναι 8 

μ. (48:6=8).                                                                                                       (6+6) 
 

(Σύνολο βαθμών: 100) 

    
4,2 1,8 → 6 
7,5 3,5 → 11 
1,8 1,2 → 3 
8,5 0,5 → 9 
↓ ↓  ↓ 

22 7 → 29 (10) 


