
 

 

 

Σε ένα νησί ζουν παπαγάλοι, ο 
πληθυσμός των οποίων κυμάνετε  
από 100 έως 150 . Στην τελευταία 
απογραφή το 25% ήταν πράσινοι 
παπαγάλοι . Το 1/8 των πράσινων 
παπαγάλων είχαν κόκκινο ράμφος.   
   

Πόσοι ακριβώς παπαγάλοι ζουν στο νησί. 
 

 

  



 

 

Ο κωδικός για ένα χρηματοκιβώτιο είναι ένας 
τετραψήφιος αριθμός. 

 ✓Το άθροισμα των τεσσάρων ψηφίων του είναι 25. 

 ✓Αν αλλάξουμε στον κωδικό το ψηφίο των χιλιάδων 
με το ψηφίο των εκατοντάδων προκύπτει αριθμός 
κατά 1800 μεγαλύτερος από τον αρχικό. 

 ✓Αν αλλάξουμε στον κωδικό το ψηφίο των 
εκατοντάδων με το ψηφίο των μονάδων προκύπτει 
αριθμός κατά 198 μεγαλύτερος από τον αρχικό. 

 ✓Τέλος αν αλλάξουμε στον κωδικό το ψηφίο των 
εκατοντάδων με το ψηφίο των δεκάδων προκύπτει 
αριθμός κατά 270 μικρότερος από τον αρχικό.  

Ποιος είναι ο κωδικός για το χρηματοκιβώτιο;;; 
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Στον παραπάνω πίνακα υπάρχουν 9 φυσικοί 
αριθμοί. 

Ο Ηλίας και ο Γιάννης έσβησαν από 4 
αριθμούς ο καθένας έτσι ώστε: 

α)Οι 8 σβησμένοι αριθμοί είναι διαφορετικοί 
μεταξύ τους 

β) Το άθροισμα των αριθμών που έσβησε ο 
Ηλίας είναι τριπλάσιο από το άθροισμα των 

αριθμών που έσβησε ο Γιάννης. 
Ποιος  είναι ο αριθμός που παρέμεινε 

άσβηστος στον πίνακα; 
 

 



 

 

Σε ένα κουτί υπάρχουν δαχτυλίδια (τουλάχιστον 2),  

Όλα τα δαχτυλίδια έχουν ίδιο πλήθος  από 
διαμάντια(τουλάχιστον 2) .   

Το συνολικό πλήθος των διαμαντιών στο κουτί είναι 
πάνω από 200 και κάτω από 300.  

Αν σας πω το ακριβές πλήθος διαμαντιών στο κουτί 
τότε μπορείτε να βρείτε, χωρίς καμία αμφιβολία και 

το ακριβές πλήθος των δαχτυλιδιών.  

Πόσα δαχτυλίδια υπάρχουν στο κουτί;;; 

 

 

 



 

 

Στο ράφι μιας βιβλιοθήκης έχουμε 
τοποθετήσει μια εγκυκλοπαίδεια 12 τόμων. 

Το πλάτος κάθε τόμου είναι  8 εκατοστά. 

Οι τόμοι είναι τοποθετημένοι σε σωστή σειρά 
ο ένας δίπλα στον άλλον. 

Ένα σκουλήκι που τρώει χαρτί , ξεκινάει να 
τρώει την εγκυκλοπαίδεια από την πρώτη 

σελίδα του πρώτου τόμου μέχρι την 
τελευταία σελίδα του τελευταίου τόμου, σε 
ευθεία γραμμή παράλληλη με το ράφι. Πόσα 

εκατοστά χαρτιού έφαγε το σκουλήκι.  
 

 

 



 

 

Στο παρακάτω σχήμα το ΑΒΓΔ είναι 
τετράγωνο.  

Το κίτρινο τρίγωνο έχει εμβαδόν 5,  το 
πράσινο 4 και το κόκκινο 3... 

Να υπολογίστε το εμβαδόν του λευκού 
τριγώνου.  

 
 

 

  



 

 

 

Ο Δημήτρης γεννήθηκε την ημέρα των  
20-στών γενεθλίων της μητέρας του, οπότε 
γιορτάζουν μαζί την επέτειο της γέννησης 

τους. Πόσες φορές η ηλικία του Δημήτρη θα 
είναι διαιρέτης της ηλικίας της μητέρας του, 

αν ζήσουν και οι δυο μέχρι τα βαθιά γεράματα;   

 


