
∆είγµα Θεµάτων από τον διαγωνισµό Καγκουρό 2006 
 

Επίπεδο:  5     (για µαθητές B' και Γ' Λυκείου) 
  

(Ακολουθούν 10 ερωτήσεις. Ο πλήρης διαγωνισµός αποτελείται από 30 ερωτήσεις) 
 

Ερωτήσεις  3  βαθµών: 
 
1) Ποιό από τα ακόλουθα γινόµενα είναι το µεγαλύτερο;   
 

A) 2006 x 2006                         B) 2005 x 2007                          Γ)  2004 x 2008 
                                 ∆) 2003 x 2009                          E) 2002 x 2010                 
 
 
2) Στο διπλανό σχήµα έχουν χρωµατιστεί κάποια τετραγωνάκια. Ποιός 
είναι ο µεγαλύτερος αριθµός από τετραγωνάκια που µπορούµε ακόµα 
να χρωµατίσουµε αν θέλουµε να αυξηθεί το εµβαδόν του 
χρωµατισµένου χωρίου χωρίς να αυξηθεί η περίµετρός του;  
                           A) 0                  B) 7                  Γ) 18                   

∆) 12                 E) 16 
 
 
3) Στο τραπέζι υπάρχουν πέντε χαρτιά, όπως δείχνει η εικόνα. Σε κάθε χαρτί, 
από την µία πλευρά είναι γραµµένο ένα γράµµα και από την άλλη ένας αριθµός. 
Ο Γιάννης ισχυρίστηκε ότι "σε κάθε ένα από τα χαρτιά στο τραπέζι το όποιο 
έχει γραµµένο ένα φωνήεν από την µία πλευρά, τότε από την άλλη πλευρά είναι 
γραµµένος ένας άρτιος αριθµός". Ποιός είναι ο µικρότερος αριθµός από τα 
χαρτιά του τραπεζιού που πρέπει να ελεγχθεί για να διαπιστωθεί αν ο Γιάννης 
λέει την αλήθεια ή όχι; 
 
  A) 1                   B) 2                   Γ) 3                    ∆) 4                   E) 5 
 
 
4) Η Μάρθα έχει δύο σκουλαρίκια που είναι φτιαγµένα από το ίδιο 
υλικό, έχουν το ίδιο πάχος και ζυγίζουν το ίδιο.  Το πρώτο 
σκουλαρίκι, όπως δείχνει η εικόνα, έχει σχήµα σαν επίπεδο 
δακτυλίδι το οποίο περικλείεται µέσα σε δύο κύκλους µε 
ακτίνες 6 cm και 4 cm αντίστοιχα. Το δεύτερο έχει σχήµα 
κυκλικό. Πόση η ακτίνα έχει το δεύτερο σκουλαρίκι; 
 
  A) 14                      B) 2 6                       Γ) 5                     
               ∆) 2 5                        E) 10  
 
 

6cm 

4cm 



Ερωτήσεις  4  βαθµών: 
 
5) Όταν ο 1001 διαιρεθεί µε έναν  συγκεκριµένο µονοψήφιο φυσικό αριθµό, το υπόλοιπο 
της διαίρεσης είναι 5. Ποιό είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του 2006 διά του ίδιου αυτού 
µονοψήφιου φυσικού αριθµού;  
   

A) 2                   B) 3                   Γ) 4                    ∆) 5                   E) 6 
 
 

6) Η ακτίνα του διπλανού σήµατος της τροχαίας είναι 60 cm. Το 
εµβαδόν της κόκκινης περιοχής είναι ίσο µε το εµβαδόν της µπλε. 
Αν µε τα τέσσερα µπλε µέρη φτιάξουµε έναν κύκλο, πόση θα είναι 
η ακτίνα του;   

       A) 30 2  cm                 B) 12 5  cm                Γ) 60
5  cm                    

                            ∆) 37,5 cm                      E) 30 cm 
 
 
7) Έστω α και β πραγµατικοί αριθµοί µεγαλύτεροι του 1. Ποιός από τους ακόλουθους 
αριθµούς είναι ο µεγαλύτερος; 

A) α
β 1−

                 B) α
β 1+

                Γ) 2α
2β 1+

               ∆) 2α
2β 1−

               E) 3α
3β 1+

 

 

8) Για πόσες τιµές του πραγµατικού αριθµού b η εξίσωση x
2 

- bx + 80 = 0 έχει ως ρίζες 
δύο διαφορετικούς θετικούς άρτιους φυσικούς αριθµούς;  
   

A) 0                   B) 1                   Γ) 2                    ∆) 3                   E) άπειρες 
 
9) Ο Παύλος έγραψε σε ένα χαρτί δέκα διαδοχικούς φυσικούς αριθµούς. Μετά έσβησε 
κάποιον από αυτούς. Το άθροισµα των υπολοίπων εννέα είναι 2006. Ποιόν αριθµό 
έσβησε ο Παύλος;  
 

A) 218                   B) 219                   Γ) 220                    ∆) 225                   E) 227 
 

10) Τα τετραγωνάκια ενός 4x4 τετραγώνου βάφονται 
µαύρα και άσπρα όπως δείχνει το Σχήµα 1. Με µία 
κίνηση επιτρέπεται να ανταλλάξουµε οποιαδήποτε δύο 
τετραγωνάκια που βρίσκονται στην ίδια γραµµή ή στην 
ίδια στήλη. Ποιός είναι ο µικρότερος αριθµός κινήσεων 
που απαιτείται για να καταλήξουµε στο Σχήµα 2;  

 
    A) δεν γίνεται                  B) 2                   Γ) 3                               
            ∆) 4                               E) 5 
 

Σχ. 2 Σχ. 1 


