
 ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 24/4/2020 

Ε΄ ΤΑΞΗ                                                              

1.                                             Τα γενέθλια της γιαγιάς 

Είναι τα γενέθλια της γιαγιάς σου και θέλεις να την επισκεφτείς για να της πας κάποια μι-

κρά κέικ που έφτιαξες. Το σπίτι της γιαγιάς σου βρίσκεται στην άλλη άκρη τα πόλης και 

για να φτάσεις εκεί πρέπει να περάσεις 7 γέφυρες. Πριν από κάθε γέφυρα στέκεται ένας 

φρουρός και για να περάσεις  την κάθε γέφυρα σου ζητάει να πληρώσεις διόδια. Για να 

διασχίσεις λοιπόν την κάθε γέφυρα θα πρέπει να δίνεις κάθε φορά στο φρουρό τα μισά 

κέικ από αυτά που έχεις. Τότε ο φρουρός θα σου επιστρέφει το ένα κέικ πίσω και θα σε 

αφήνει να περάσεις τη γέφυρα.  

 Πόσα κέικ θα πρέπει να έχεις μαζί σου όταν θα φύγεις από το σπίτι σου ώστε όταν θα                                                                                                                       

φτάσεις στο σπίτι της γιαγιάς σου να έχεις ακριβώς 2 κέικ;  

(Γράφω ακριβώς τις σκέψεις που έκανα για να καταλήξω  στο αποτέλεσμα) 

ΛΥΣΗ 

Όταν θα φύγεις από το σπίτι σου θα πρέπει να πάρεις μαζί σου 2 κέικ!!!! 

Σε κάθε γέφυρα ο φρουρός σου ζητάει τα μισά κέικ και σου δίνει πίσω το 1 

κέικ. Οπότε από τα 2 που έχεις αρχικά θα δώσεις τα μισά  δηλαδή το 1 και θα σου επιστρέψει πί-

σω το 1 πάλι ο φρουρός, δηλαδή το 1 που του έδωσες, άρα θα έχεις και πάλι 2. Αυτό θα επανα-

ληφθεί σε κάθε γέφυρα. Άρα στο τέλος μετά κι από την τελευταία γέφυρα, την 7η, θα έχεις 2 κέικ 

για να τα πας στη γιαγιά σου! 

2. Το 1 ψηφίο 

Με τη βοήθεια της αριθμομηχανής μπορείς να φτάσεις στον αριθμό 23 χρησιμοποιώντας μόνο 

το ψηφίο 2 και τα σύμβολα των πράξεων;  

Όμοια μπορείς να φτάσεις στον αριθμό 100 χρησιμοποιώντας μόνο το ψηφίο 

9 και τα σύμβολα των πράξεων; 

ΛΥΣΗ 

Πρώτα εκτελούμε τη διαίρεση 2:2 και στη συνέχεια  προσθέτουμε το 22. 

2:2=1   και  1+22=23 

Το ίδιο και για το 100, πρώτα κάνουμε τη διαίρεση 9:9 και στη συνέχεια προσθέτουμε το 

99. 

9:9=1  και  1+99=100 



3.     Μαγιάτικο τετράγωνο 

Στο διπλανό τετράγωνο λείπουν 9 γράμ-

ματα από τη λέξη Μάιος, τα οποία πρέπει 

να συμπληρωθούν. Κάθε γραμμή, στήλη 

και οι κύριες διαγώνιες περιέχουν όλα τα 

γράμματα της λέξης Μάιος. Μπορείτε να 

βρείτε τα γράμματα που λείπουν σε κάθε 

σειρά και να συμπληρώσετε το τετράγω-

νο; 

 

 

 

4.                 Η έκπληξη 

Σήμερα είναι Τετάρτη 14-05-2014 και ώρα 17.03. Η μαμά της Ε-

λένης της ανακοίνωσε ότι σε 2014 λεπτά από τώρα της έχει μία 

μεγάλη έκπληξη. Ποια μέρα και ώρα θα δει την έκπληξη η Ελένη;  

ΛΥΣΗ 

2014=33×60+34 δηλαδή τα 2014 λεπτά είναι 33 ώρες και 34 λε-

πτά. 

Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από την Τετάρτη 14/5/2014 και ώρα 

17.03. Μετά από 24 ώρες θα είναι Πέμπτη 15/5/2014 και ώρα 17.03.  

33-24=9 ώρες 

Άρα χρειάζεται να προσθέσει η Ελένη άλλες 9 ώρες και 34 λεπτά. Μετά από 9 ώρες θα εί-

ναι Παρασκευή 16/5/2014 και ώρα 2.03. Άρα μετά από 34 λεπτά θα είναι Παρασκευή 

16/5/2014 και ώρα  2.37. 

 


