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Θέµατα Καγκουρό 2020     Επίπεδο 3 

για µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυµνασίου 

 

1) Ένας ζωγράφος σχεδίασε ένα εξάγωνο που αποτελείται από ίσα 

µικρά ισόπλευρα τρίγωνα. Αργότερα έσβησε µερικά από τα τρίγωνα. 

Έµεινε το σχέδιο δεξιά, που αποτελείται από 36 τέτοια τρίγωνα. 

Ποιος είναι ο µικρότερος δυνατός αριθµός µικρών τριγώνων που 

µπορεί να έσβησε o ζωγράφος;  

 

 

 
Α) 10  Β) 12  Γ) 15  ∆) 18  Ε) 24 

 
2) Ένα τετράγωνο εµβαδού 1 m2 χωρίστηκε σε µικρότερα τετράγωνα, όπως 

στην εικόνα. Σε ένα από αυτά είναι σχεδιασµένη η διαγώνιος. Πόσο είναι το 

εµβαδόν της σκιασµένης γαλάζιας περιοχής;  
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3) Πόσοι από τους αριθµούς 135, 153, 315, 351, 513, 531 είναι πρώτοι;  
 

Α) κανένας  Β) ένας  Γ) δύο ∆) τρεις  Ε) τέσσερις 
 
4) Ένας µαθητής έχει έναν διψήφιο αριθµό από βιβλία. Αν διπλασιάσουµε τον αριθµό τους τότε θα 

γίνουν περισσότερα από 70, ενώ αν τον τριπλασιάσουµε θα βρούµε αριθµό µικρότερο του 110. 

Πόσο είναι το άθροισµα των ψηφίων του αριθµού των βιβλίων του µαθητή; 

 
Α) 6  Β) 7  Γ) 8  ∆) 9  Ε) 11 

 
5) Τέσσερις ακέραιοι έχουν γινόµενο 5. Οι αριθµοί µπορεί να είναι θετικοί ή αρνητικοί και όχι κατ’ 

ανάγκη διαφορετικοί. Ποιος από τους παρακάτω αριθµούς αποκλείεται να είναι το άθροισµά τους;  

 
Α) -8  Β) -4  Γ) 2  ∆) 4  Ε) 8 

 
6) Σε κάποιους αγώνες ποδοσφαίρου πήραν µέρος 4 οµάδες. Η κάθε µία έπαιξε ακριβώς ένα 

παιχνίδι µε κάθε άλλη οµάδα. Σε κάθε αγώνα ο νικητής παίρνει 3 βαθµούς και ο ηττηµένος 0 

βαθµούς. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η κάθε οµάδα παίρνει από 1 βαθµό. Ποιος από τους 

παρακάτω βαθµούς αποκλείεται να είναι η τελική βαθµολογία κάποιας οµάδας;  

 
 

Α) 4 Β) 5 Γ) 6 ∆) 7 Ε) 8 

Ερωτήσεις 3 πόντων: 
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7) Ο δρόµος από τον Αγρό µέχρι την Χώρα περνάει από 

την Πηγή. Οι δύο πινακίδες στην εικόνα βρίσκονται σε 

κάποια σηµεία αυτού του δρόµου. Πόσα χιλιόµετρα 

πρέπει να γράφει στο σπασµένο κοµµάτι της δεύτερης 

πινακίδας;  

 
 

Α) 1 km Β) 3 km Γ) 4 km ∆) 5 km Ε) 9 km 
 
8) Ένας µαθητής διάλεξε τρεις διαφορετικούς αριθµούς από τους -5, -3, -1, 2, 4 και 6, τους οποίους 

πολλαπλασίασε. Ποιο είναι το µικρότερο δυνατό αποτέλεσµα που µπορεί να βρει;  

 
Α) -200  Β) -120  Γ) -90  ∆) -48  Ε) -15 
 

9) Η Μάγια η Μέλισσα µπορεί να περπατήσει µόνο από µία γκρίζα κυψέλη 

σε διπλανή γκρίζα κυψέλη. Με πόσους τρόπους µπορεί να βάψει γκρίζες 

ακριβώς δύο άσπρες κυψέλες ώστε να µπορεί να περπατήσει από το 

σηµείο Α στο σηµείο Β;  

 
Α) 3 Β) 4 Γ) 5 ∆) 6 Ε) 7 

 

10) Μία πυραµίδα από 14 µπάλες κανονιού έχει τετράγωνη 

βάση διαστάσεων 3x3, όπως στο σχήµα. Κάθε µπάλα 

εφάπτεται στις 4 από κάτω της. Επίσης, σε κάθε επίπεδο οι 

µπάλες εφάπτονται στις γειτονικές τους στην ίδια γραµµή 

και στήλη. Πόσα είναι όλα µαζί τα σηµεία επαφής; 

 
Α) 20 Β) 24 Γ) 28 ∆) 32 Ε) 36 

 

 

 
11) Ένας µαθητής είχε ένα τετράγωνο φύλλο από χαρτί. Το δίπλωσε 

έτσι ώστε δύο από τις πλευρές του να πέσουν πάνω στην διαγώνιο, 

όπως στην εικόνα. Σχηµατίστηκε έτσι ένα τετράπλευρο. Πόσες 

µοίρες είναι η σηµειωµένη γωνία Α του τετραπλεύρου;  

 
Α) 112,5°  Β) 120°  Γ) 125°  ∆) 135°  Ε) 150° 

 
12) Το άθροισµα των ψηφίων ενός πενταψήφιου φυσικού αριθµού είναι 44. Πόσο είναι το γινόµενο 

των ψηφίων του;  

 

Α) 2� · 3�  Β) 2� ∙ 9�  Γ) 2� ∙ 3�  ∆) 2� ∙ 3  Ε) 2� ∙ 3� 
  

Ερωτήσεις 4 πόντων: 

Αγρός 2 km 

Πηγή 4 km 

Χώρα 9 km 

Αγρός 7 km 

Χώρα 4 km 

Πηγή  

A 

A 
B 
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13) Ένας µαθητής έγραψε έναν διψήφιο φυσικό αριθµό. Παρατήρησε ότι αν έγραφε τα ψηφία του 

µε ανάποδη σειρά (για παράδειγµα αντί 13 να γράψει 31) τότε ο αριθµός µεγαλώνει κατά 18. Πόσοι 

διψήφιοι αριθµοί έχουν αυτή την ιδιότητα;  

 
Α) 1  Β) 5  Γ) 6  ∆) 7  Ε) 8 

 
14) Σε κάθε κουτάκι ενός τετραγώνου 3x3 είναι γραµµένος ένας 

αριθµός. ∆υστυχώς έπεσε µελάνι που σκέπασε τους αριθµούς. Το 

άθροισµα των τριών αριθµών στην κάθε γραµµή καθώς και το 

άθροισµα των τριών αριθµών σε κάθε µία από τις δύο πρώτες στήλες 

του τετραγώνου είναι γνωστό. Η εικόνα δείχνει τα αθροίσµατα. Ποιο 

είναι το άθροισµα των τριών αριθµών στην τρίτη στήλη;  

 
 

Α) 41 Β) 43 Γ) 44 ∆) 45 Ε) 47 
 
15) Μία µαθήτρια περπάτησε κατά µέσο όρο 5 km την ηµέρα κατά την διάρκεια κάποιου µήνα που 

διαρκεί 31 µέρες. Τις πρώτες 16 µέρες περπάτησε συνολικά 95 km. Ποιος ήταν ο µέσος όρος των 

χιλιοµέτρων που περπάτησε τις τελευταίες 15 µέρες εκείνου του µήνα;  

 
Α) 5.4 km Β) 5 km Γ) 4 km ∆) 3.6 km Ε) 3.1 km 

 
16) Κάθε µαθητής σε µία τάξη µαθαίνει Γαλλικά ή Γερµανικά (ή και τα δύο). Τα τρία πέµπτα των 

µαθητών της τάξης µαθαίνει Γαλλικά και τα τρία πέµπτα µαθαίνει Γερµανικά. Πέντε µαθητές 

µαθαίνουν και τις δύο γλώσσες. Πόσους µαθητές έχει η τάξη; 

 
 

Α) 15 Β) 20 Γ) 25 ∆) 30 Ε) 35 
 

17) Η εικόνα δείχνει ένα γεωµετρικό σχήµα. Οι πλευρές είναι 

είτε παράλληλες είτε κάθετες µεταξύ τους. Το µήκος κάποιων 

πλευρών είναι σηµειωµένο στο σχήµα. Πόση είναι η 

περίµετρος του σχήµατος;  

 
 
 

Α) 27 Β) 26 Γ) 25 ∆) 24 Ε) 23 
 
18) Ο ∆άσκαλος έβαλε κάποια από τα ψηφία 1 έως 9 στην θέση των γραµµάτων στην παράσταση 

ΚΑΓ – ΚΟΥ + ΡΟ και µετά έκανε τις πράξεις. Σε ίδια γράµµατα έβαλε τον ίδιο αριθµό ενώ σε 

διαφορετικά γράµµατα έβαλε διαφορετικούς αριθµούς. Ποια είναι η µεγαλύτερη δυνατή τιµή που 

µπορεί να βρει ως αποτέλεσµα των πράξεων;  

 
Α) 159  Β) 166  Γ) 169  ∆) 170  Ε) 179 

  

3 

5 
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19) Ο ∆άσκαλος έχει εννέα 

κάρτες, όπως στην εικόνα.  

 

Θέλει να τις βάλει στον πίνακα δεξιά έτσι ώστε σε κάθε γραµµή και σε 

κάθε στήλη του πίνακα να υπάρχουν και οι τρεις αριθµοί 1, 2, 3. Επίσης 

θέλει σε κάθε γραµµή και σε κάθε στήλη του πίνακα να υπάρχει από ένα 

τρίγωνο, ένα τετράγωνο και ένας κύκλος. Μερικές κάρτες είναι ήδη στην 

θέση τους. Ποια κάρτα πρέπει να βάλει στο τετράγωνο µε το ερωτηµατικό;  

 
 
 

 Α)  Β)  Γ)  ∆)  Ε) 
 

 

20) Ένα µεγάλο τετράγωνο είναι χωρισµένο σε τέσσερα ίδια ορθογώνια 

παραλληλόγραµµα και ένα µικρό τετράγωνο. Το εµβαδόν του µεγάλου 

τετραγώνου είναι 49 m2 και το τετράγωνο πλευράς ΑΒ που σχηµατίζεται 

από τις διαγώνιες των ορθογωνίων παραλληλογράµµων έχει εµβαδόν 

25 m2. Πόσο είναι το εµβαδόν του µικρού τετραγώνου;  

 
 

Α) 1 m2  Β) 4 m2  Γ) 9 m2  ∆) 12 m2  Ε) 16 m2 
 

 

 

21) Κάποιος έφτιαξε µία κατασκευή χρησιµοποιώντας 

ολόιδιους κύβους. Στο αριστερό σχήµα βλέπουµε την 

κατασκευή κοιτώντας από ψηλά. Στο δεξί σχήµα βλέπουµε 

την κατασκευή από το πλάι, ωστόσο δεν ξέρουµε από 

ποια πλαϊνή πλευρά την κοιτάµε. Ποιος είναι ο 

µεγαλύτερος δυνατός αριθµός από κύβους που µπορεί να 

χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή;  

 
Α) 25 Β) 24 Γ) 23 ∆) 22 Ε) 21 

 

22) Ο Αρχιµήδης έγραψε στον πίνακα όλους τους τριψήφιους φυσικούς αριθµούς των οποίων το 

µεσαίο ψηφίο είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των άλλων δύο. Παρατήρησε ότι υπάρχουν και 

διαδοχικοί τέτοιοι τριψήφιοι, όπως οι 250, 251, 252. Ποιος είναι ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός 

από διαδοχικούς τέτοιους τριψήφιους αριθµούς;  

 
 

Α) 5 Β) 6 Γ) 7 ∆) 8 Ε) 9 

Ερωτήσεις 5 πόντων: 

3 1 2 3 1 2 3 2 1 

; 
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23) Τοποθετούµε δώδεκα χρωµατιστούς κύβους σε µία γραµµή, από αριστερά προς τα δεξιά. Οι 3 

είναι γαλάζιοι, οι 2 είναι κόκκινοι, οι 3 είναι µαύροι και οι 4 είναι πράσινοι, αλλά όχι µε αυτή την 

σειρά. Η µία άκρη της γραµµής έχει κόκκινο κύβο και η άλλη έχει µαύρο. Οι µαύροι κύβοι είναι σε 

διαδοχικές θέσεις. Επίσης οι πράσινοι κύβοι είναι σε διαδοχικές θέσεις. Ο τρίτος κύβος από δεξιά 

είναι γαλάζιος. Τι χρώµα έχει ο έκτος κύβος από αριστερά;  

 
Α) πράσινο  Β) κόκκινο  Γ) γαλάζιο  ∆) µαύρο  Ε) δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι 

 
 
24) O Ευκλείδης διάλεξε έξι από τους αριθµούς 1 έως 9. Τους έγραψε, ανά έναν, στις έδρες ενός 

κύβου, όπως στην εικόνα. Το άθροισµα των αριθµών σε οποιεσδήποτε δύο απέναντι έδρες του 

κύβου είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Ποιον αριθµό έγραψε στην έδρα που είναι απέναντι 

από το 5;  

 
 
 
 
 
 
 

Α) 3 Β) 5 Γ) 6 ∆) 7 Ε) 9 
 
 
25) Ένας µαθητής έχει 27 ολόιδιους µικρούς κύβους, ο καθένας από τους οποίους έχει δύο 

γειτονικές έδρες βαµµένες κόκκινες. Με τους µικρούς κύβους θέλει να κτίσει έναν µεγαλύτερο κύβο 

µε όσο γίνεται περισσότερες έδρες βαµµένες εξ ολοκλήρου κόκκινες. Ποιος είναι ο µεγαλύτερος 

αριθµός από τέτοιες εξ ολοκλήρου κόκκινες έδρες που µπορεί να πετύχει;  

 
Α) 2 Β) 3 Γ) 4  ∆) 5 Ε) 6 
 

 
26) Τέσσερις αθλητές στέκονται από ένας σε κάθε γωνία µίας πισίνας διαστάσεων 10m x 25m. Ο 

προπονητής τους βρίσκεται σε µία πλευρά της πισίνας. Τρεις από τους αθλητές περπάτησαν µέχρι 

τον προπονητή ακολουθώντας την συντοµότερη διαδροµή γύρω από την πισίνα. Οι τρεις τους 

περπάτησαν συνολικά 50 m. Πόσο πρέπει να περπατήσει ο τέταρτος αθλητής για να φτάσει στον 

προπονητή ακολουθώντας την συντοµότερη διαδροµή γύρω από την πισίνα;  

 
 

Α) 10 m Β) 12 m Γ) 15 m ∆) 20 m Ε) 25 m 
 
 
27) Γράφουµε όλους του πενταψήφιους αριθµούς που περιέχουν τα ψηφία 1, 2, 3, 4 και 5, από µία 

φορά τον κάθε ένα. Αν τους τοποθετήσουµε σε µία σειρά από τον πιο µικρό προς τον πιο µεγάλο, 

ποιος από τους πενταψήφιους θα είναι ο 100ος (εκατοστός) στην σειρά;  

 
Α) 51342  Β) 51324  Γ) 51243  ∆) 45321  Ε) 35124  
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28) Ο Πυθαγόρας κατασκεύασε µε τους αριθµούς 1 έως 16 ένα 

µαγικό τετράγωνο 4x4, στο οποίο το άθροισµα των αριθµών σε κάθε 

γραµµή και σε κάθε στήλη είναι το ίδιο. Έκανε όµως ένα λάθος: ∆ύο 

από τους αριθµούς µπήκαν ο ένας στην θέση του άλλου. Το 

αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα. Πόσο είναι το άθροισµα των δύο 

αριθµών που µπήκαν ο ένας στην θέση του άλλου; 

 
 

Α) 23  Β) 21  Γ) 20  ∆) 19  Ε) 18 
 
29) Τρεις πειρατές και τρεις δράκοι κάθονται 

σε ένα στρογγυλό τραπέζι, όπως στην εικόνα. 

Κάποιος από αυτούς έχει κλέψει ένα διαµάντι 

από το σεντούκι µε τον θησαυρό. Είναι 

γνωστό ότι είτε οι δράκοι λένε πάντα την 

αλήθεια και οι πειρατές λένε πάντα ψέµατα 

είτε το ανάποδο, αλλά δεν ξέρουµε ποιο από 

τα δύο. Οι έξι ρωτήθηκαν την εξής ερώτηση: 

«αληθεύει ότι ένας από τους δύο που 

κάθεται δίπλα σου είναι αυτός που έκλεψε 

το διαµάντι;». Οι απαντήσεις τους φαίνονται 

στην εικόνα. Ποιος έκλεψε το διαµάντι;  

 

Α) ο Α  Β) ο Β  Γ) ο Γ ∆) ο ∆   Ε) ο Ε 

 
30) Το pin (µυστικός κωδικός ασφαλείας) ενός κινητού τηλεφώνου είναι ένας τετραψήφιος αριθµός. 

Για να µην χάσει το pin του ένας µαθητής κράτησε τις παρακάτω σηµειώσεις:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο του pin του κινητού;  
 

Α) 0  Β) 1  Γ) 3  ∆) 5  Ε) 9  
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9 6 

13 10 
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15 

14 12 

11 

δύο ψηφία είναι σωστά από τα οποία το ένα είναι στην σωστή 

θέση και το άλλο σε λάθος θέση. 

9 8 2 6 

4 1 3 2 

6 0 7 9  

7 6 4 2 

δύο ψηφία είναι σωστά αλλά στην λάθος θέση. 

ένα ψηφίο είναι σωστό και µάλιστα στην σωστή θέση. 

κανένα ψηφίο δεν είναι σωστό. 


