
 

Καθηγήτρια: Ιωάννα Ερωτοκρίτου – τηλ: 97756000 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Α’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΔΙΑΙΡΕΣΟΣΗΣΑ 

1. Να γξάςεηε ηελ ηζόηεηα ηεο επθιείδεηαο δηαίξεζεο θαη ηελ νλνκαζία θάζε ζπκβόινπ πνπ   

ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. Πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμύ ηνπ ππνινίπνπ θαη ηνπ δηαηξέηε ζηελ  

επθιείδεηα δηαίξεζε 

 
2. Να βξεζεί ν αξηζκόο πνπ όηαλ δηαηξεζεί κε ην 7 δίλεη πειίθν 12 θαη ππόινηπν 3.            

 
 

3. Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε  

          

Α. Τν πιήζνο ησλ δηαηξεηώλ ηνπ 6 είλαη: 
i) 2  ii) 3  iii) 4  iv) 5   
 
Β. Πνίν είλαη ην πηζαλόλ ππόινηπν δηαίξεζεο κε δηαηξέηε ην 4 
i) 3  ii) 4  iii) 5  iv)  6  
 
Γ. Τν 24 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 
i) 2  ii) 3  iii) 4  iv)  5 
 
Γ. Πόζνη από ηνπο αξηζκνύο 17, 21, 63, 97 είλαη ζύλζεηνη; 
i) έλαο  ii) δύν  iii) ηξεηο iv)  ηέζζεξηο 
 
Δ.  Πνίνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ζύλζεηνο, δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 3 θαη 
είλαη παξάγνληαο ηνπ 30; 
i) 3  ii) 5  iii) 6  iv)  10 
 
Ση) Πνίνη από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη όλοι πξώηνη 
i) 1, 3, 6             ii) 1, 5, 11, iii) 3, 7, 11 iv ) 2, 3, 12 
 

4. Nα εμεηάζεηε αλ ην 18 δηαηξεί ηνπο αξηζκνύο 36054 θαη 1829, χωρίς λα θάλεηε ηηο 

δηαηξέζεηο  

 
5. Να ραξαθηεξίζεηε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ ηηο πην θάησ ηζνδπλακίεο βάδνληαο ζε θύθιν ηνλ 

αληίζηνηρν ραξαθηεξηζκό.         

    

 

Α)                ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
 

Β)            , όπνπ   θπζηθόο αξηζκόο    ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
 
Γ)   Τν 6 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 60     ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
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Γ)   Τν 0 είλαη πνιιαπιάζην όισλ ησλ αξηζκώλ    ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
   
Δ)   Οη αξηζκνί 12 θαη 10 είλαη πξώηνη κεηαμύ ηνπο    ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
 
Ση)   Τν ηεηξαπιάζην ελόο πξώηνπ αξηζκνύ είλαη πξώηνο.  ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
 
 

6. Να βξείηε ηνλ Μ.Κ.Γ θαη ην Δ.Κ.Π ησλ αξηζκώλ 18, 24, 120                

 

7. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηεηξάγσλα κε ηα θαηάιιεια ςεθία ώζηε ν αξηζκόο      

 
α) 9 5   λα δηαηξείηαη κε ην 2. 
 
β) 6 5          λα δηαηξείηαη κε ην 2 θαη ην 3. 
 
γ)  1 8 2 7 λα δηαηξείηαη κε ην 25 
 
δ) 4 8 7           λα δηαηξείηαη κε ην 5 θαη ην 2. 
 
ε) 1 5 8           λα δηαηξείηαη κε ην 2 θαη ην 9. 
 
ζη) 5 9 2           λα δηαηξείηαη κε ην 3 θαη ην 4. 
 
δ) 5 8      1    λα δηαηξείηαη κε ην 2, 5 θαη ην 9 
 
ε) 4  2                   λα δηαηξείηαη κε ην 5 θαη ην 9 αιιά όρη κε ην 2. 
 
 

8. Σε έλα ζρνιείν θάζε ηκήκα ζα ζηνιίζεη έλα ρξηζηνπγελληάηηθν δεληξάθη. Η δηεύζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ έδσζε ζηνπο καζεηέο 36 θόθθηλεο κπάιεο, 48 ρξπζέο θαη 60 αζεκέληεο κπάιεο. 

 
Α) Πόζα ην πνιύ ίδηα ρξηζηνπγελληάηηθα δεληξάθηα κπνξνύλ λα θηηάμνπλ νη καζεηέο; 
 
Β) Πόζεο θόθθηλεο, ρξπζέο θαη αζεκέληεο κπάιεο ζα έρεη ην θάζε δεληξάθη;   
 
Γ) Πόζεο κπάιεο ζα έρεη ζπλνιηθά θάζε ρξηζηνπγελληάηηθν δεληξάθη;     
 
 

9. Τξεηο θακπάλεο κηαο εθθιεζίαο  μεθηλνύλ από ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή λα θηππνύλ σο εμήο: 

ε πξώηε θηππά θάζε 8 δεπηεξόιεπηα, ε δεύηεξε θάζε 10 δεπηεξόιεπηα θαη ε ηξίηε θάζε 12 

δεπηεξόιεπηα. Μέζα ζε 9 ιεπηά, πόζεο θνξέο ζα θηππήζνπλ ζπγρξόλσο καδί θαη νη ηξεηο; 
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10. Να ζεκεηώζεηε κε √ ηνπο αξηζκνύο πνπ δηαηξνύληαη :                    

 6372 4125 2340 2536 7000 

κε ην 2      

κε ην 3      

κε ην 5      

κε ην 9      

κε ην 4      

κε ην 25      

κε ην 10      

κε ην 100      

κε ην 2 θαη ην 3      

κε ην 3 θαη ην 5      

             

 

11. (α) Να βξείηε ηνλ αξηζκό ν νπνίνο όηαλ δηαηξεζεί κε ην 16 δίλεη πειίθν 4 θαη αθήλεη 

ππόινηπν 3.                                                          

(β) Να βξείηε ηνλ αξηζκό ν νπνίνο δηαηξείηαη ηέιεηα κε ην 12 θαη δίλεη πειίθν 9. 

(γ) Να βξείηε ηνλ αξηζκό πνπ όηαλ δηαηξεζεί κε ην 13 δίλεη πειίθν 10 θαη ππόινηπν 5. 

 

12. Να εμεηάζεηε αλ ε  παξαθάησ ηζόηεηα παξηζηάλεη επθιείδεηα δηαίξεζε. Αλ είλαη, λα 

γξάςεηε ην δηαηξεηέν, ην δηαηξέηε, ην πειίθν θαη ην ππόινηπν.     52 = 5∙9 + 7                                                                                           

 

13. Να εμεηάζεηε αλ ην πην θάησ άζξνηζκα θαη ε πην θάησ δηαθνξά  δηαηξνύληαη κε ην 18.   

       (α) 1800 + 38                                                                         (β) 5400 – 36   

 

      14. Πνηνη αξηζκνί, όηαλ δηαηξεζνύλ κε ην 3 δίλνπλ πειίθν ελληαπιάζην από ην ππόινηπν; 
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15. Να βξείηε ηνλ Μ.Κ.Γ. θαη ην Δ.Κ.Π. ησλ  αξηζκώλ:   

(α) 36, 120   (β) 90, 36, 180                   (γ) 36 θαη 32 3 7   

 

16. Να εμεηάζεηε αλ ν αξηζκόο  25·32·54·72  δηαηξείηαη κε ην 21. 

 

17. Τξία ιεσθνξεία πνπ εμππεξεηνύλ ηελ πεξηνρή ησλ Ληβαδηώλ εθηεινύλ θπθιηθέο δηαδξνκέο πνπ 

δηαξθνύλ 20, 36 θαη 60 ιεπηά. (α) Αλ αλαρσξήζνπλ ηαπηόρξνλα από ην γπκλάζην Ληβαδηώλ, ζε 

πόζε ώξα ζα μαλαζπλαηεζνύλ γηα πξώηε θνξά ζην ίδην ζεκείν; 

(β) Πόζεο δηαδξνκέο ζα έρεη εθηειέζεη ην θάζε έλα κέρξη λα ζπλαληεζνύλ γηα πξώηε θνξά; 

(γ)  Πόζεο θνξέο ζα ζπλαληεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κέξαο, αλ εξγάδνληαη γηα 8 ώξεο;   

        

18. Τξία ηξαίλα αλαρσξνύλ από ην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ηεο Βνπδαπέζηεο γηα Μόζρα ε ώξα 

9:00 π.κ. ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2012. Τν πξώην ηξαίλν εθηειεί ηε δηαδξνκή θάζε 8 ώξεο, ην δεύηεξν 

θάζε 20 ώξεο, θαη ην ηξίην θάζε 30 ώξεο. 

(α) Μεηά από πόζεο ώξεο ζα μαλαζπλαληεζνύλ ηα ηξία ηξαίλα; 

(β) Πόζεο δηαδξνκέο ζα έρεη εθηειέζεη ην δεύηεξν ηξαίλν; 

(γ) Τη ώξα θαη ηη εκεξνκελία ζα είλαη όηαλ ζα μαλαζπλαληεζνύλ ηα ηξία ηξαίλα; 

 

19. Μηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία κνίξαζε παθέηα δώξσλ κε πέλλεο, εκεξνιόγηα, θαη θιηηδάληα ζηνπο 

πειάηεο ηεο.  Γηέζεζε 300 πέλλεο,120 εκεξνιόγηα  θαη 180 θιηηδάληα. Πόζα παθέηα κνίξαζε αλ 

ζην  θάζε παθέην έβαδε ίζν  αξηζκό από ην θάζε είδνο; Πόζεο πέλλεο, πόζα εκεξνιόγηα θαη πόζα 

θιηηδάληα είρε ζε θάζε παθέην; 

 

20. Έλα βηβιίν έρεη πεξηζζόηεξεο από 100 θαη ιηγόηεξεο από 150 ζειίδεο. Όηαλ ηηο κεηξάκε αλά 8 
ή αλά 12 ή αλά 15  

πεξηζζεύνπλ θάζε θνξά 7. Να βξείηε πόζεο ζειίδεο έρεη ην βηβιίν.                                
 
 

21. Γίλνληαη νη αξηζκνί Α=xα·yβ·σγ θαη Β=xι·yκ·zλ, αλαιπκέλνη ζε γηλόκελα πξώησλ παξαγόλησλ. 

Να βξείηε ην Δ.Κ.Π.(Α, Β) θαη ηνλ Μ.Κ.Γ.(Α, Β), αλ α>ι, β<κ θαη γ>λ.   

 
 


