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1) Na λυθούν οι εξισώσεις :   

     α)     2 3x 1 x 8 x 1           (απ.: x = -2) 

     β)   
2x 7 x 1

4 3 4


           (απ.: x = -12) 

     γ)   
 2 x 45 x

2 x
4 5

 
          (απ.: x = 1) 

     δ)  
x 1 2x 1 3 x

1
2 3 6

  
          (απ.: αδύνατη) 

     ε)  
2(3x 1) x 2 7x 14

5 2 10

  
         (απ.: ταυτότητα) 

2) Να λυθεί η εξίσωση :      
3 2 4x 1

2x 7 x 8 4
5 3 15


                (απ.: x = 11) 

3) Δίνεται η εξίσωση 
x 1 λx 2 11

3 2 6

 
  . Ποια είναι η τιμή του λ, ώστε η εξίσωση να έχει 

ρίζα το -1;                            (απ.: λ = 3) 

4) Ο αριθμός 100 να χωριστεί σε δύο αριθμούς τέτοιους ώστε ο μεγαλύτερος αυξημένος 

κατά 5 να ισούται με το εξαπλάσιο του μικρότερου.                     (απ.: 85, 15) 

5) Με 40 χαρτονομίσματα των 10 και 50 € εξόφλησε κάποιος έναν λογαριασμό 1320 €. Να 

βρείτε πόσα χαρτονομίσματα των 10 € και πόσα των 50 € έδωσε.          (απ.: 17 & 23) 

 

6) Σε ένα τεστ με 20 ερωτήσεις κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 6 μονάδες, ενώ 

για κάθε ερώτηση που δεν απαντιέται ή δίνεται σ’ αυτή λάθος απάντηση, αφαιρούνται 3 

μονάδες. O Κώστας πήρε στο τεστ 75 μονάδες. Σε πόσες ερωτήσεις απάντησε λάθος; 
(απ.: 5) 
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7) Να υπολογίσετε την πλευρά του τετραγώνου ΑΒΓΔ αν το 

εμβαδό του είναι κατά 50 cm2 μικρότερο, από το εμβαδό του 

ορθογωνίου ΑΒΕΖ.                   (απ.: 25 cm) 

8) Σε μια συγκέντρωση οι άντρες ήταν διπλάσιοι από τις γυναίκες. Όταν έφυγαν 6 άντρες 

με τις συζύγους τους, έμειναν τριπλάσιοι άντρες από τις γυναίκες. Πόσοι ήταν οι άντρες 

και πόσες οι γυναίκες στην αρχή της συγκέντρωσης.                 (απ.: 24 & 12) 

9) Η μητέρα του Μιχάλη είχε χρήματα για να αγοράσει 12 ζευγάρια κάλτσες. Επειδή όμως 

της έκαναν έκπτωση 50 λεπτά σε κάθε ζευγάρι, αγόρασε 14 ζευγάρια και της έμεινε και 1 

€. Να βρείτε πόσο πλήρωσε το κάθε ζευγάρι κάλτσες.        (απ.: 3 €) 

10) Από τους μαθητές μιας τάξης το 
1

4
 μαθαίνουν Γαλλικά, τα 

5

8
 μαθαίνουν Αγγλικά και 3 

μαθητές μαθαίνουν Γερμανικά. Πόσους μαθητές έχει η τάξη αυτή;        (απ.: 24) 

11) Στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα μιας χώρας η ομάδα που βγήκε πρωταθλήτρια έδωσε 

30 αγώνες και έμμεινε αήττητη συγκεντρώνοντας 76 βαθμούς. Πόσες νίκες και πόσες 

ισοπαλίες σημείωσε, αν για κάθε νίκη παίρνει 3 βαθμούς και για κάθε ισοπαλία 1 βαθμό;   

(απ.: 23 νίκες, 7 ισοπαλίες) 

12) Να τοποθετήσετε έναν κατάλληλο αριθμό στη θέση του  x , ώστε να ισχύει η κάθε 

ισότητα. 

α)   4 x 3 β)  7 x 2  γ)   4 x 6         δ)  
20

2
x

      ε)  
x

3
5

 

στ) 
x

2
3

    ζ)   
2

x 7       η)   5 x 5       θ)   9 x 4      ι)     
2

x x 6  

13) Να υπολογιστούν οι παραστάσεις:    A 2 2 2 4 ,        B 24 6 12 9  

(απ.: A=2, B=12) 

14) Να υπολογίσετε την παράστασης:        K 95 2 54 25 332 36 9 11  

(απ.: K=2015) 
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15) Αν     α 1 2 13 11 4  να βρεθεί η τιμή του  x  ώστε να ισχύει    x 1 α  .  

(απ.: x=8) 

16)  Να βρεθούν οι αριθμοί  α  και  β  ώστε τα ποσά  x  και  y  του παρακάτω πίνακα να 

είναι ανάλογα. 

x 3 2 β – 3 

y 2α + 1 10 5 
(απ.: α = 7, β = 4) 

17)  α)  Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα αναλόγων ποσών στο τετράδιό σας και να 

τον συμπληρώσετε. 

Πορτοκάλια    x 2 1  6  

Αξία σε ευρώ  y 3  6  12 

β)  Να εκφράσετε την αξία των πορτοκαλιών ως συνάρτηση του βάρους τους. 

γ)  Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής. 

  (απ.:  β) y =1,5x) 

18)   Στη χορωδία για μια γιορτή του Γυμνασίου συμμετέχουν μαθητές από την  Α΄, Β΄, Γ΄ 

τάξη σε ποσοστά   25%,  30%,  45%  αντίστοιχα. 

α.    Να παραστήσετε τα δεδομένα με κυκλικό διάγραμμα. 

β.    Αν οι μαθητές της χορωδίας είναι  20,  να βρείτε πόσοι μαθητές της  Β΄ τάξης 

συμμετέχουν.              (απ.: 6) 
 

19) Σ’ ένα γυμνάσιο θέλουμε να εξετάσουμε την επίδοση των μαθητών της Β' γυμνασίου 

στα μαθηματικά. Πήραμε από το τμήμα Β2 τις επόμενες βαθμολογίες 10 μαθητών:  

15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17. 

Να βρείτε: 

α) Ποιος είναι ο πληθυσμός; 

β) Ποιό είναι το δείγμα; 

γ) Είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό; 

 

20)  Σε μια δημοσκόπηση που έγινε για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, 270 άτομα 

απάντησαν ότι προτιμούν το κόμμα "Α", 405 άτομα το κόμμα "Β", και 225 το κόμμα "Γ". 

Ποιά είναι τα ποσοστά του κάθε κόμματος σ’ αυτή τη δημοσκόπηση; 
(απ.: 30%, 45%, 25%) 

21) Σε έναν διαγωνισμό Μαθηματικών από το σύνολο των μαθητών το  80%  έλυσε το  1ο 

θέμα και το  70%  το  2ο θέμα. Γνωρίζοντας ότι μόνο 45 μαθητές έλυσαν και τα δύο 
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θέματα και δεν υπάρχουν μαθητές που να μην έλυσαν κανένα θέμα, να βρείτε πόσοι 

μαθητές συμμετείχαν στον διαγωνισμό.       (απ.: 90 ) 

 

22)  Ο παρακάτω πίνακας δίνει τον αριθμό των αυτοκινήτων σε μια οικογένεια. 

Αριθμός αυτοκινήτων Αριθμός οικογενειών 

0 6 

1 32 

2 10 

3 2 

Σύνολο 50 

 α)  Πόσες οικογένειες έχουν το πολύ 1 αυτοκίνητο; 

 β)  Πόσες οικογένειες έχουν 2 αυτοκίνητα; 

 γ)  Πόσες οικογένειες έχουν τουλάχιστον 2 αυτοκίνητα; 

 δ)  Τι ποσοστό οικογενειών έχουν 1 αυτοκίνητο; 

 ε)  Να κάνετε ραβδόγραμμα. 

στ) Να κάνετε κυκλικό διάγραμμα. 

 

23) Σε κυκλικό διάγραμμα, όπου φαίνεται πως κατανέμονται τα συνολικά έξοδα 1800 € 

κατά μήνα μιας οικογένειας, ο τομέας που αντιστοιχεί στα έξοδα διατροφής είναι 108ο. Να 

βρεθεί πόσα ξοδεύει το μήνα η οικογένεια για τη διατροφή.      (απ.: 540 €) 

 

24) Τα σχολεία μιας πόλης φαίνονται στο διπλανό κυκλικό 

διάγραμμα. 

α) Να βρείτε το ποσοστό που αντιστοιχεί στα Δημοτικά, στα 

Γυμνάσια και τα Λύκεια. 

β ) Αν η πόλη έχει 12 σχολεία, να βρείτε πόσα Δημοτικά, πόσα 

Γυμνάσια και πόσα Λύκεια έχει; 
(απ.: 41,7%, 33,3%, 25%   (β) 5, 4, 3) 

25)  Στο διπλανό πίνακα έχουμε την κατανομή 

των βαθμών των φοιτητών σε ένα μάθημα. 

α.   Να συμπληρώσετε τον πίνακα. 

β.   Να βρείτε το ποσοστό των φοιτητών που  

      έχει βαθμό τουλάχιστον  5. 

γ.   Να βρείτε το ποσοστό των φοιτητών που   

     πήραν βαθμό από  5  μέχρι  7. 
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26)  Δίνονται οι πέντε πραγματικοί αριθμοί  3, α, -1, β, 10. Να βρείτε τους αριθμούς  α, β  

με α < β ώστε οι 5 παραπάνω αριθμοί να έχουν διάμεσο  4  και μέση τιμή  5. 

(απ.: α = 4, β = 9) 

27)  Σε ένα τμήμα της Β΄ γυμνασίου, στο μάθημα των μαθηματικών, η μέση βαθμολογία 

των 15 κοριτσιών είναι  16,4  και των 10 αγοριών 17,9. Να βρείτε τη μέση βαθμολογία των 

25 παιδιών του τμήματος.         (απ.: μ = 17) 

 

28)  Οι παρακάτω αριθμοί παρουσιάζουν τις ενδείξεις ενός ζαριού, το οποίο ρίξαμε  20  

φορές :  2 ,  3 ,  6 ,  5 ,  3 ,  1 ,  2 ,  4 ,  5 ,  6 ,  6 ,  2 ,  3 ,  3 ,  4 ,  1 ,  2 ,  4 ,  3 ,  4 

α.   Να κάνετε τον πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων επί τοις %. 

β.   Ποιο είναι το ποσοστό των ενδείξεων με  4  ή  5 ; 

γ.   Πόσες ρίψεις έχουν ένδειξη :    (i)  τουλάχιστον  3      (ii)  το πολύ  4 

(απ.: β) 30%, γ) 14, 15) 

29)  Να βρείτε 4 διαφορετικούς άρτιους φυσικούς αριθμούς  που να έχουν μέση τιμή 6, 

διάμεσο 6 και ο μεγαλύτερος να είναι πενταπλάσιος του μικρότερου. 

(απ.: 2, 4, 8, 10) 

30)  Οι 4 παίχτες από τους 5, μιας ομάδας μπάσκετ έχουν μέσο ύψος 2,05 m. Τι ύψος 

πρέπει να έχει ο πέμπτος παίχτης ώστε το μέσο ύψος των παιχτών της ομάδας να είναι 

2,10 m.                (απ.: 2,30 m) 

31) Ποια είναι η μέση τιμή και η διάμεσος των 100 πρώτων θετικών ακεραίων αριθμών 

(δηλαδή 1, 2, 3, …) και ποια των 100 πρώτων θετικών άρτιων αριθμών (2, 4, 6, …) 

(απ.: (α) 50,5 (β) 101) 

32) Να βρείτε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των 6 αριθμών: 
4 2 4

2 0,2 1,4
3 5

, , , ,
6

,   

(απ.: μ = 1, δ = 1) 

33) Δίνονται οι αριθμοί:  5,  3,  6,  5,  4,  5,  2,  8,  6,  5,  4,  8,  3,  4,  5,  4,  8,  2,  5,  4.  

Να υπολογίσετε:  α) Τη μέση τιμή των αριθμών     β) Τη διάμεσο των αριθμών 

(απ.: μ = 4,8 , δ = 5) 

34) Έχουμε ένα δείγμα ν 10  παρατηρήσεων, όπου κάθε παρατήρηση μπορεί να είναι 1, 2 

ή 3. Είναι δυνατό η μέση τιμή να είναι    α)  1    β)  3,1    γ)  2,7; 

35)  Η μέση ηλικία 18 αγοριών και 12 κοριτσιών μιας τάξης είναι 15,4 χρόνια. Εάν η μέση 

ηλικία των αγοριών είναι 15,8 χρόνια, να βρείτε τη μέση ηλικία των κοριτσιών.      (απ.: 14,8) 
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36)  Το μέσο ύψος 9 καλαθοσφαιριστών μιας ομάδας είναι 205 cm. 

α) Για να “ψηλώσει” την ομάδα ο προπονητής πήρε έναν ακόμη παίκτη με ύψος 215 cm. 

Ποιο είναι το μέσο ύψος της ομάδας τώρα; 

β) Εάν ήθελε να “ψηλώσει” την ομάδα στα 207 cm, πόσο ύψος έπρεπε να έχει ο 

καλαθοσφαιριστής που πήρε;             (απ.: α) 206 cm,  β) 225 cm) 

 

37) Ένα εργοστάσιο απασχολεί 5 υπαλλήλους στο Τμήμα Α με μέσο (μηνιαίο) μισθό 650 €, 

6 υπαλλήλους στο Τμήμα Β με μέσο μισθό 280 € και 4 υπαλλήλους στο Τμήμα Γ με μέσο 

μισθό 360 €. Ποιος είναι ο μέσος μισθός όλων των υπαλλήλων;   (απ.: 830 €) 

 

38)  Στο Γυμνάσιο ένας μαθητής προάγεται σε ένα μάθημα όταν ο μέσος όρος των βαθμών 

του στα τρία τρίμηνα και τη γραπτή εξέταση του Ιουνίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 9,5. 

Ένας «αστέρας» μαθητής έχει στα μαθηματικά 9, 10 και 11 στο 1°, 2° και 3° τρίμηνο 

αντίστοιχα. Πόσο τουλάχιστον πρέπει να γράψει τον Ιούνιο στα μαθηματικά για να περάσει 

το μάθημα;          (απ.: τουλάχιστον 8) 

 

39) Στο διπλανό πίνακα δίνονται οι τιμές μιας μεταβλητής Χ με  

τις αντίστοιχες συχνότητές τους. Η πέμπτη συχνότητα χάθηκε!  

Μπορείτε να την “ανακαλύψετε”, εάν γνωρίζετε ότι 

α) η μέση τιμή είναι 4,4, 

β) η διάμεσος είναι το 4,5,         (απ.: 2) 

 

40)  Σε μια κάλπη υπάρχουν άσπρες, μαύρες, κόκκινες και πράσινες μπάλες σε αναλογία 

10%, 20%, 30% και 40% αντίστοιχα. Μια άσπρη μπάλα έχει βάρος 10 gr., μια μαύρη 11 gr, 

μια κόκκινη 12 gr και μια πράσινη 13 gr. Nα βρείτε τη μέση τιμή και τη διάμεσο του βάρους 

όλων των μπαλών, αν ξέρουμε ότι στην κάλπη υπάρχουν   α) 10 μπάλες,     β) 20 μπάλες   

γ) δε γνωρίζουμε πόσες μπάλες υπάρχουν στην κάλπη. 

(απ.: a) μ=12, δ=12  β) μ=12, δ=12  γ) μ=12, δ=12) 

 

 

 


