ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007
Σάξη: Β΄ Γυμνασίου

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

10.15

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Να ηνπνζεηήζεηε πάλσ ζε θύθιν ηα ςεθία 1,1,1,1,2,2,2,3,3,3 έηζη ώζηε ην άζξνηζκα
νπνηνλδήπνηε ηξηώλ δηαδνρηθώλ ςεθίσλ λα κελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 3.
ΛΤΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2008
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Παπασκευή 01 Φεβπουαπίου 2008 – ΠΑΦΟ
Σάξη: Β΄ Γυμνασίου

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

15.45

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σε ηειηθό γύξν ηνπ Παγθύπξηνπ ζρνιηθνύ πξσηαζιήκαηνο πνδνζθαίξνπ ησλ Γπκλαζίσλ πνπ ζα δηεμαρζεί
ζηελ Πάθν, έρνπλ πξνθξηζεί 8 νκάδεο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε δύν νκίινπο ησλ 4 νκάδσλ. Κάζε νκάδα ηνπ
νκίινπ παίδεη έλα παηρλίδη κε όιεο ηηο νκάδεο ηνπ νκίινπ ηεο. Γηα θάζε λίθε κηα νκάδα παίξλεη 3 βαζκνύο,
γηα ηζνπαιία 1 βαζκό θαη 0 βαζκνύο γηα ήηηα. Από θάζε όκηιν πξνθξίλνληαη 2 νκάδεο. Κάζε νκάδα πνπ
πξνθξίλεηαη παίξλεη πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο από ηηο νκάδεο πνπ δελ πξνθξίλνληαη.
(α) Πνην είλαη ην κηθξόηεξν δπλαηό ζύλνιν βαζκώλ πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπγθεληξώζεη κηα νκάδα θαη λα
πξνθξηζεί;
(β) Πνην είλαη ην κεγαιύηεξν δπλαηό ζύλνιν βαζκώλ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη κηα νκάδα θαη ηειηθά λα
κελ πξνθξηζεί;
ΛΤΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2009
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Πέμπτη 29 Ιανουαπίου 2009 – ΛΔΜΔΟ
Σάξη: Β΄ Γυμνασίου

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

Ώξα
παξάδνζεο

11:00

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σηνλ παξαθάησ 5Χ5 πίλαθα ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθνύο θπζηθνύο αξηζκνύο. Σην
δεμηό θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα νη αξηζκνί αληηζηνηρνύλ ζην άζξνηζκα ηεο θάζε γξακκήο θαη ηεο θάζε
ζηήιεο αληίζηνηρα. Να βξείηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε γεσκεηξηθό ζρήκα.
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Παπασκευή 29 Ιανουαπίου 2010 – ΛΔΜΔΟ
Σάξη: Β΄ Γυμνασίου

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

11:00

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Τν εκεξήζην γεύκα ελόο εζηηαηνξίνπ απνηειείηαη από 4 είδε: δπκαξηθό, θξέαο, ρόξηα-όζπξηα θαη επηδόξπην.
Κάζε είδνο επηιέγεηαη από ηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα.
Τν πξώην γεύκα πξνζθέξζεθε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 θαη ήηαλ:
ζπαγγέηη, ρνηξηλό, θαζόιηα θαη θξνπηνζαιάηα.
Τν γεύκα θάζε επόκελεο εκέξαο θαηαξηίδεηαη, παίξλνληαο ην επόκελν ζπζηαηηθό θάζε ζηήιεο θαη όηαλ ηα
ζπζηαηηθά κηαο ζηήιεο εμαληιεζνύλ, επαλεξρόκαζηε ζηελ αξρή ηεο ζηήιεο.
Έηζη ην γεύκα ηεο 2εο Ιαλνπαξίνπ 2010 ήηαλ : ηαιηαηέιεο, αξλί, θνπλνππίδη θαη κειόπηηα.
i) Πόζεο εκέξεο ζα πεξάζνπλ πξνηνύ έλα γεύκα επαλαιεθζεί αθξηβώο ην ίδην;
ii) Πνην είλαη ην ζεκεξηλό γεύκα (29 Ιαλνπαξίνπ 2010);
iii) Πνην ζα είλαη ην γεύκα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ 2010;
Επκαξηθό
Σπαγγέηη
Ταιηαηέιεο
Καλειόληα
Κξέπεο

ΛΤΗ

Κξέαο
Χνηξηλό
Αξλί
Κνηόπνπιν
Γαινπνύια
Βνδηλό

Χόξηα-Όζπξηα
Φαζόιηα
Κνπλνππίδη
Μπξόθνιν
Μπηδέιηα
Νηνκάηα
Μαξνύιη
Καξόηα

Δπηδόξπην
Φξνπηνζαιάηα
Μειόπηηα
Παγσηό

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2010
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τπίτη 1 Φεβποςαπίος 2011 – ΛΔΜΔΣΟΣ
Τάξη: Β΄ Γςμνασίος

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

11:00

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σην δηπιαλό ζρήκα, ην νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ
ρωξίδεηαη ζε ελλέα πην κηθξά νξζνγώληα παξαιιειόγξακκα.
Ο αξηζκόο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε θάζε νξζνγώλην
παξαιιειόγξακκν δειώλεη ην εκβαδόλ ηνπ.
Να βξείηε: (α) ηνλ αξηζκό R.
(β) ην εκβαδόλ ηνπ νξζνγωλίνπ
παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ.
(Να εξηγήσετε πλήπωρ την απάντησή σαρ)
ΛΤΗ

Ώξα
παξάδνζεο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2012
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

ΣΧΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώρα
έναρξης

Ώρα
λήξης

11:00

Ώρα
παράδοσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σε ένα τερματικό σταθμό φυσικού αερίου μια δεξαμενή μπορεί να γεμίσει με υγροποιημένο φυσικό
αέριο σε 12 μέρες , αν δέχεται αέριο από δύο παροχές Α και Β.
Όταν η δεξαμενή είναι τελείως άδεια, ο διαχειριστής ανοίγει και τις δύο παροχές για 2 μέρες. Στην
συνέχεια η παροχή Α σταματά και η τροφοδότηση γίνεται μόνο από την παροχή Β, μέχρι να γεμίσει
πλήρως η δεξαμενή. Αν ξέρουμε ότι η δυναμικότητα της παροχής Β είναι τα της δυναμικότητας
της παροχής Α, να βρείτε σε πόσες μέρες συνολικά θα γεμίσει η δεξαμενή.
(Να δικαιολογήσετε και να επεξηγήσετε πλήρως την απάντησή σας).
ΛΥΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2013
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

ΣΧΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώρα
έναρξης

Ώρα
λήξης

11:00

Ώρα
παράδοσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(α) Ο Γιώργος αγόρασε στις 2 Ιανουαρίου 2013 ένα ipad πληρώνοντας μαζί με το ΦΠΑ που ήταν
συνολικά
Να βρείτε πόσο θα πληρώσει ο Κώστας για το ίδιο ipad αν το αγοράσει
στις 2 Φεβρουαρίου που το ΦΠΑ θα είναι
.
(β) Ένας χρυσοχόος κατασκευάζει δαχτυλίδια που το καθένα έχει μάζα
χρυσού. Κατά την
κατασκευή του δαχτυλιδιού επιτρέπεται η μάζα του χρυσού να είναι περισσότερη ή λιγότερη από
κατά ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το
. Ο χρυσοχόος έχει κατασκευάσει
δαχτυλίδια αυτού του τύπου που έχουν συνολική μάζα χρυσού
Να βρείτε την διαφορά
μεταξύ του μέγιστου δυνατού και του ελάχιστου δυνατού αριθμού αυτών των δαχτυλιδιών που
θα δώσουν την συνολική μάζα των
χρυσού.
ΛΥΣΗ(Να εξηγήσετε πλήρως την απάντησή σας)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2014
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

ΣΧΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώρα
έναρξης

Ώρα
λήξης

11:00

Ώρα
παράδοσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα τετράγωνο διαστάσεων 7 × 7
που μέσα στα μοναδιαία του μικρά 1 × 1 τετράγωνα είναι
σημειωμένοι οι αριθμοί από το 1 έως 49 με αύξουσα σειρά.
Ονομάζουμε ένα τετράγωνο του μεγάλου τετραγώνου περιττό, αν
το άθροισμα των αριθμών που βρίσκονται μέσα σε αυτό είναι
περιττός αριθμός.
Παραδείγματα:
α) Το αρχικό μεγάλο τετράγωνο είναι περιττό γιατί το άθροισμα
όλων των αριθμών από το 1 έως και το 49 είναι 1225 .

β) Το διπλανό 3 × 3 τετράγωνο είναι περιττό γιατί
1 + 2 + 3 + 8 + 9 + 10 + 15 + 16 + 17 = 81
που είναι περιττός αριθμός.
Να υπολογίσετε το πλήθος όλων των περιττών τετραγώνων που υπάρχουν στο αρχικό σχήμα.
ΛΥΣΗ (Να εξηγήσετε πλήρως την απάντησή σας)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τετάπτη 28 Ιανοςαπίος 2015 – ΛΔΥΚΩΣΙΑ
Τάξη: Β΄ Γςμνασίος

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

11:00

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Τν δάπεδν κηαο κηθξήο εθθιεζίαο είλαη ζρήκαηνο ηεηξαγώλνπ πιεπξάο
θαη είλαη ζηξσκέλν κε νξζνγώληα πιαθάθηα. Τν θάζε πιαθάθη έρεη κήθνο
θαη πιάηνο
θαη έρεη ηελ κνξθή πνπ θαίλεηαη ζην Σσήμα 1,
όπνπ ην ηεηξάπιεπξν
είλαη ξόκβνο ρξώκαηνο καύξνπ θαη ην
ππόινηπν κέξνο ηνπ πιαθηδίνπ είλαη άζπξνπ ρξώκαηνο.
Η πιαθόζηξσζε ηνπ δαπέδνπ ηεο εθθιεζίαο έγηλε έηζη ώζηε λα
αθνινπζείηαη έλα κνηίβν, κέξνο ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην Σσήμα 2.
(α) Να ππνινγίζεηε ηελ δηαγώλην
ηνπ ξόκβνπ
ζην
Σσήμα 1.
(β) Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό ηνπ εκβαδνύ ηνπ δαπέδνπ
ηεο εθθιεζίαο πνπ είλαη καύξνπ ρξώκαηνο.
(γ) Να ππνινγίζεηε ην πιήζνο ησλ νξζνγσλίσλ πιαθηδίσλ κε
ηα νπνία είλαη θαιπκκέλν ην δάπεδν ηεο εθθιεζίαο.
(δ) Να βξείηε ην πιήζνο ησλ ξόκβσλ ρξώκαηνο άζπξνπ πνπ
ζρεκαηίδνληαη ζην δάπεδν ηεο εθθιεζίαο κε απηό ην
κνηίβν πιαθόζηξσζεο.
ΛΤΗ (Να εξηγήσετε πλήπωρ την απάντησή σαρ)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2016
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Πέμπτη 28 Ιανοςαπίος 2016 – ΛΔΤΚΩΙΑ
Σάξη: Β΄ Γςμνασίος

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(α) Να βξείηε όια ηα δεπγάξηα (

Ώξα
ιήμεο

11:00

Ώξα
παξάδνζεο

) αθεξαίσλ αξηζκώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηελ εμίζσζε
( )

) είλαη έλα δεπγάξη ζεηηθώλ
(β) Έζησ όηη (
αθεξαίσλ ιύζεσλ ηεο ( ) Με κήθε θάζεησλ
πιεπξώλ ηα
ζρεδηάδνπκε έλα νξζνγώλην
ηξίγσλν
θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ ηα ηεηξάγσλα
θαη
όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.
Φέξνπκε ηα επζύγξακκα ηκήκαηα
θαη
Να
απνδείμεηε όηη :
i. Τα ζεκεία
βξίζθνληαη πάλσ ζε επζεία.
ii. Αλ ην κέζν ηνπ
ηόηε ηζρύεη
√
(γ) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ
ΛΤΗ (Να εξηγήσετε πλήπωρ την απάντησή σαρ)

