Μαθηµατικά της Φύσης και της Ζωής
12 Μαΐου 2007
Στ΄ τάξη
Όνοµα:……………………………….
Επώνυµο:……………………………
Σχολείο:…………………………….

1. Τα δέντρα
Σε ένα µονοπάτι υπάρχουν κατά µήκος 17 δέντρα που οδηγούν από το σπίτι του
Βασίλη στο σπίτι της γιαγιάς του. Ο Βασίλης σηµειώνει ορισµένα δέντρα µε
κόκκινη µπογιά. Από το σπίτι προς τη γιαγιά του, σηµειώνει ένα δέντρο ανά δύο
ξεκινώντας από το πρώτο. Κατά την επιστροφή, από τη γιαγιά προς το σπίτι,
σηµειώνει µε κόκκινη µπογιά ένα δέντρο ανά τρία, ξεκινώντας από το πρώτο που συναντά. Όταν
φτάνει στο σπίτι του, ορισµένα δέντρα έχουν ένα ή δύο σηµάδια κόκκινης µπογιάς. Πόσα δέντρα
αποµένουν χωρίς σηµάδια κόκκινης µπογιάς;

Λύση:

Απάντηση:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Το χρηµατοκιβώτιο του Σκρούτζ
Το χρηµατοκιβώτιο του σκρούτζ περιέχει τρία κουτιά. Το κάθε κουτί
περιέχει τρία µικρότερα κουτάκια και κάθε µικρότερο έχει µέσα 10 χρυσά
νοµίσµατα. Το χρηµατοκιβώτιο, τα κουτιά και τα µικρότερα κουτάκια είναι
κλειδωµένα µε µια κλειδαριά ασφαλείας το καθένα. Πόσες κλειδαριές
ασφαλείας πρέπει να ανοίξει για να πάρει 50 χρυσά νοµίσµατα;
Λύση:

Απάντηση:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ∆ιαγωνισµός µπάσκετ
Τα παιδιά της ΣΤ τάξης έκαναν διαγωνισµό στις βολές. Τοποθετήστε τα παιδιά στη σειρά, ανάλογα
µε το ποιος έχει το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στις βολές.
Ο Νίκος έριξε 20 βολές και πέτυχε τις 18.
Η Μαρίνα έριξε 35 βολές και πέτυχε τις 27.
Ο Παντελής έριξε 30 βολές και πέτυχε τις 25.
Η Ελένη έριξε 10 βολές και πέτυχε τις 10.
Λύση:

Απάντηση:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
4. Μπάγκς Μπάνυ και Ελµερ Φάντ
Ο Έλµερ Φαντ κατοικεί σε ένα ισόγειο σπίτι 150 τ.µ. που βρίσκεται
µέσα σε οικόπεδο σχήµατος τετραγώνου. Θέλει να φυτέψει λαχανικά
στο οικόπεδο και για να το ασφαλίσει από τον Μπαγκς Μπάνυ το
περιέφραξε µε συρµατόπλεγµα ύψους 2 µ. χρησιµοποιώντας 16
πασσάλους που τους τοποθέτησε γύρω από το οικόπεδο σε απόσταση 5 µ. τον
έναν από τον άλλον. Αν οι διάδροµοι που θα αφήσει µεταξύ των παρτεριών του
λαχανόκηπου θα καταλαµβάνουν το 20% του ελεύθερου χώρου του οικοπέδου πόση έκταση θα έχουν
όλα τα παρτέρια µαζί;
Λύση:

Απάντηση:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

