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Θέµατα Καγκουρό 2020     Επίπεδο 5 

για µαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου 

 

1) Ποια είναι η τιµή της παράστασης 
�����������������

����
 ; 

 
Α) 2020 Β) 3030 Γ) 4040 ∆) 6060 Ε) 7070 

 
2) Η εικόνα δείχνει ένα κυκλικό διάγραµµα συχνοτήτων για τον τρόπο 

που οι µαθητές πηγαίνουν στο Σχολείο. Οι µαθητές που πηγαίνουν µε 

ποδήλατο είναι περίπου διπλάσιοι από αυτούς που πηγαίνουν µε 

λεωφορείο. Επίσης, οι µαθητές που πηγαίνουν µε τα πόδια είναι 

περίπου ίσοι µε αυτούς που πηγαίνουν µε αυτοκίνητο. Οι υπόλοιποι 

χρησιµοποιούν µηχανάκι. Τι ποσοστό των µαθητών πηγαίνουν στο 

Σχολείο µε µηχανάκι;  

 
Α) 6%  Β) 11%  Γ) 12% ∆) 24%  Ε) 47% 

 
3) Ποιος από τους παρακάτω αριθµούς δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, όποια τιµή και αν πάρει ο 

φυσικός αριθµός n;  

 
Α) 5n+1  Β) n2  Γ) n(n+1)  ∆) 6n-1  Ε) n3-2 

 
4) Πόσοι ακέραιοι αριθµοί υπάρχουν στο διάστηµα �40 
 √30, 40 � √50� ; 

 
Α) 9  Β) 10  Γ) 11  ∆) 12  Ε) 13 

 
5) Στον άξονα των πραγµατικών αριθµών είναι σηµειωµένα δύο σηµεία a και b, όπως στο σχήµα. 

Ποιο από τα σηµεία p, q, r, s, t παριστάνει το γινόµενο ab;  

 
 
 
 
 
 
 

Α) p Β) q  Γ) r  ∆) s  Ε) t 

 
6) Το άθροισµα πέντε τριψήφιων αριθµών είναι 2664, όπως δείχνει η εικόνα. 
Ποια είναι η τιµή του Α+Β+Γ+∆+Ε;  
 
 
 

Α) 4  Β) 14  Γ) 24  ∆) 34  Ε) 44 
  

Ερωτήσεις 3 πόντων: 

6% 

11% 
47% 

12% 24% 
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7) Έστω α, β και γ τρεις ακέραιοι. Ποια από τις παρακάτω τιµές αποκλείεται να είναι η τιµή της 

παράστασης (α - β)2 + (β - γ)2 +( γ - α)2 ;  

 
Α) 0 Β) 1 Γ) 2 ∆) 6 Ε) 8 
 

8) Τρεις ακέραιοι a, b και c ικανοποιούν 1 ≤ a ≤ b ≤ c και abc = 106. Ποια είναι η µεγαλύτερη 

δυνατή τιµή που µπορεί να πάρει ο b;  

 
Α) 100  Β) 250  Γ) 500  ∆) 1000 Ε) 2000 

 
9) Ένα µυρµήγκι περπατάει κάθε µέρα πάνω σε µία 

ευθεία γραµµή από το Α στο Β, µήκους 5 m στο οριζόντιο 

επίπεδο. Κάποια µέρα οι άνθρωποι έβαλαν πάνω στην 

διαδροµή του δύο ορθογώνια παραλληλεπίπεδα ύψους 1 

µέτρο το κάθε ένα, όπως στην εικόνα. Τώρα το µυρµήγκι 

ακολουθεί την ίδια διαδροµή µε µόνη διαφορά ότι σε 

κάποια σηµεία πρέπει να περπατήσει κατακόρυφα προς τα πάνω ή κατακόρυφα προς τα κάτω για 

να υπερβεί τα εµπόδια. Η νέα διαδροµή φαίνεται στην εικόνα. Πόσο είναι το µήκος της νέας 

διαδροµής;  

 

Α) 7 m  Β) 9 m  Γ) 5 � 4√2 m  ∆) 9 
 2√2 m  

Ε) το µήκος της διαδροµής εξαρτάται από τις γωνίες µε τις οποίες συναντά τα εµπόδια 

 
10) Ο Πυθαγόρας θέλει να βάλει τους πέντε αριθµούς 1, 2, 3, 4 και 5 στους 

κύκλους, από έναν σε κάθε κύκλο. Θέλει το άθροισµα των τριών αριθµών στην 

γραµµή να ισούται µε το άθροισµα των τριών αριθµών στην στήλη. Ποιον αριθµό 

θα µπορούσε να βάλει στον κεντρικό γαλάζιο κύκλο;  

 
Α) µόνο τον 3 Β) µόνο τον 5  Γ) µόνο τους 3 ή 5 

∆) οποιονδήποτε από τους 2 ή 4  Ε) οποιονδήποτε από τους 1, 3 ή 5 

 
 
 
 
 
11) Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, η βάση αυξήθηκε κατά 50% και το ύψος 

του αυξήθηκε κατά 20%, όπως στο σχήµα. Το νέο ορθογώνιο τρίγωνο 

που σχηµατίστηκε έχει εµβαδόν κατά 60 cm2 µεγαλύτερο από το αρχικό. 

Πόσο ήταν το εµβαδόν του αρχικού ορθογωνίου τριγώνου;  

 
 

Α) 60 cm2  Β) 65 cm2  Γ) 70 cm2  ∆) 75 cm2  Ε) 80 cm2  

  

A

B

1m  
1m  

Ερωτήσεις 4 πόντων: 
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12) Πέντε στρογγυλές µάρκες είναι λευκές από την µία πλευρά και µαύρες από την άλλη. Αυτή την 

στιγµή βρίσκονται στο τραπέζι µε την λευκή πλευρά προς τα πάνω. Σε κάθε κίνηση 

αναποδογυρίζουµε ακριβώς τρεις µάρκες. Ποιος είναι ο πιο µικρός αριθµός κινήσεων που 

µπορούµε να κάνουµε ώστε όλες οι µάρκες να βρεθούν µε την µαύρη πλευρά προς τα πάνω;  

 
 
 

Α) 2 Β) 3 Γ) 4 ∆) 5 Ε) δεν είναι δυνατόν να πετύχουµε το ζητούµενο 

 
13) Ένα παγόβουνο έχει σχήµα κύβου. Το 90% του όγκου του είναι 

κάτω από την επιφάνεια του νερού. Τρεις ακµές του είναι εν µέρει 

ορατές έξω από το νερό. Τα ορατά τµήµατα των ακµών έχουν µήκος 

24 m, 25 m και 27 m. Πόσο είναι το µήκος της ακµής του κύβου;  

 
 
 

Α) 30 m Β) 32 m Γ) 34 m ∆) 35 m Ε) 39 m 
 
14) Ένα γαλάζιο και ένα κόκκινο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο τέµνονται. Η εικόνα δείχνει 

τέσσερις διαφορετικές θέσεις τους. Συµβολίζουµε µε Γ το εµβαδόν της περιοχής στο γαλάζιο 

παραλληλόγραµµο που δεν είναι στο κόκκινο, και µε Κ το εµβαδόν της περιοχής που είναι στο 

κόκκινο αλλά όχι στο γαλάζιο. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή για την διαφορά  

Γ - Κ; 
 
 
 
 
 
 
 

Α) στην περίπτωση 1 η διαφορά Γ- Κ είναι µεγαλύτερη από ότι στις άλλες περιπτώσεις 

Β) στην περίπτωση 2 η διαφορά Γ- Κ είναι µεγαλύτερη από ότι στις άλλες περιπτώσεις 

Γ) στην περίπτωση 3 η διαφορά Γ- Κ είναι µεγαλύτερη από ότι στις άλλες περιπτώσεις 

∆) στην περίπτωση 4 η διαφορά Γ- Κ είναι µεγαλύτερη από ότι στις άλλες περιπτώσεις 

Ε) η διαφορά Γ- Κ είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις 

 

15) Τέσσερα ίδια κουτιά κολλήθηκαν µεταξύ τους, όπως στην 

εικόνα. Το κάθε κουτί χρειάζεται 1 λίτρο µπογιάς για να βαφτεί 

εξωτερικά. Πόσα λίτρα µπογιάς χρειάζονται για να βαφτεί 

εξωτερικά η κατασκευή;  

 
Α) 2,5 Β) 3 Γ) 3,25 ∆) 3,5 Ε) 4 

 

περίπτωση 1 περίπτωση 2 περίπτωση 3 περίπτωση 4 
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16) Ορίζουµε µία ακολουθία ��, ��, ��, N ως εξής: Θέτουµε �� = 1, �� = 3 και µετά, κάθε επόµενος 

όρος είναι το άθροισµα των δύο προηγουµένων του, µε σύµβολα ���� = �� � ���� για κάθε � ≥ 1. 

Οι αρχικοί όροι είναι οι 1, 3, 4, 7, 11, N και λοιπά. Πόσοι από τους πρώτους 2020 όρους είναι 

άρτιοι αριθµοί;  

 
Α) 1347 Β) 1011 Γ) 674  ∆) 673  Ε) κανένα από τα προηγούµενα 

 
17) Τα πρώτα δύο ψηφία ενός αριθµού µε 100 ψηφία είναι 2 και 9, 

όπως στην εικόνα. Πόσα ψηφία έχει το τετράγωνο αυτού του 

αριθµού;  

 
 

Α) 199 Β) 200 Γ) 201 ∆) 202 
Ε) δεν µπορούµε να ξέρουµε µε βεβαιότητα 

 
18) Στην περιφέρεια ενός µεγάλου κύκλου είναι τοποθετηµένοι 

15 αριθµοί, όπως στο σχήµα. Μόνο ένας αριθµός είναι τώρα 

ορατός, ο 10 στην κορυφή. Το άθροισµα οποιωνδήποτε 7 

αριθµών σε διαδοχικές θέσεις (όπως οι 7 σηµειωµένες µε 

γαλάζιο χρώµα) είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Κάποιος 

πρόσθεσε και τους 15 αριθµούς. Πόσοι από τους 75, 216, 365 

ή 2020 θα µπορούσαν να είναι το άθροισµα που βρήκε;  

 
Α) κανένας  Β) ένας  Γ) δύο 

∆) τρεις  Ε) τέσσερις 
 

19) Τρία τετράγωνα είναι τοποθετηµένα όπως στην εικόνα. Μία 

κορυφή του µεγάλου τετραγώνου συµπίπτει µε µία του µικρού. Μία 

κορυφή του µεσαίου τετραγώνου είναι στην κάτω πλευρά του 

µεγάλου. Οι πλευρές των δύο µικρότερων τετραγώνων έχουν µήκος 

1 και 3. Πόσο είναι το µήκος της πλευράς του µεγάλου τετραγώνου;  

 

Α) 7  Β) 9  Γ) 4√2   ∆) 5√2   Ε) 4√5 
 

20) Με τρία ορθογώνια παραλληλεπίπεδα φτιάχνουµε ένα 

µεγαλύτερο, όπως στην εικόνα. Το πλάτος ενός από τα τρία είναι 6. 

Τα εµβαδά ορισµένων από τις έδρες τους είναι 14, 21, 16 και 30, 

όπως φαίνεται στο σχήµα. Πόσο είναι το εµβαδόν της έδρας 

σηµειωµένης µε Χ;  

 
Α) 18 Β) 24 Γ) 28 ∆) 30 

Ε) δεν µπορούµε να ξέρουµε µε βεβαιότητα 

 

1 

3 

3 

1 

10 

6 

30 

16 21 Χ 

14 
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1 

 
 
 

21) Ένας µαθητής είχε ένα φύλλο από χαρτί σε σχήµα τετραγώνου 

πλευράς 1. Το δίπλωσε έτσι ώστε δύο από τις πλευρές του να πέσουν 

πάνω στην διαγώνιο, όπως στην εικόνα. Σχηµατίστηκε έτσι ένα 

τετράπλευρο. Πόσο είναι το εµβαδόν του τετραπλεύρου;  

 

Α) 2 
 √2  Β) 
√�

�
  Γ) √2 
 1  ∆) 

�

��
  Ε) 

�

�
 

22) Το σχήµα δείχνει ένα τµήµα του γραφήµατος µιας παραβολής µε εξίσωση 

y = αx2 + βx + γ. Ποια από τις παρακάτω ποσότητες είναι θετική;  

 

Α) γ  Β) β + γ  Γ) αγ  ∆) βγ  Ε) αβ 
 

23) Στο καρτεσιανό επίπεδο η ευθεία ε διέρχεται από την 

αρχή Ο των αξόνων. Σχηµατίζονται έτσι τρία τρίγωνα 

(γαλάζια στο σχήµα). Αν το εµβαδόν του µικρότερου 

τριγώνου είναι Τ, ποια είναι τα εµβαδά των άλλων δύο 

τριγώνων;  

 

Α) 2Τ και 3Τ  Β) 2Τ και 4Τ  Γ) 3Τ και 9Τ 

∆) 4Τ και 8Τ  Ε) κανένα από τα προηγούµενα 

 

24) ∆ίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆. Ένας κύκλος 

διέρχεται από την κορυφή Γ και εφάπτεται σε δύο από τις πλευρές του 

ορθογωνίου στα σηµεία Ε και Ζ, όπως στο σχήµα. Αν ΑΕ = 5 και ΕΒ = 4, 

πόσο είναι το εµβαδόν του ορθογωνίου;  

 

Α) 72  Β) 63 Γ) 25π  

∆) 27π Ε) κανένα από τα προηγούµενα 

 

25) Στο τραπέζι βρίσκονται µερικά γεωµετρικά σχήµατα. Κάποια είναι τετράγωνα και τα υπόλοιπα 

είναι τρίγωνα. Κάποια έχουν γαλάζιο χρώµα και τα υπόλοιπα κόκκινο. Κάποια έχουν µεγάλο 

µέγεθος και τα υπόλοιπα µικρό. Επίσης ξέρουµε ότι: 

α) αν ένα σχήµα είναι µεγάλο, τότε είναι τετράγωνο, 

β) αν ένα σχήµα είναι γαλάζιο, τότε είναι τρίγωνο.  

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σίγουρα σωστή;  

 

Α) όλα τα κόκκινα σχήµατα είναι τετράγωνα  Β) όλα τα τετράγωνα είναι µεγάλα 

Γ ) όλα τα µικρά σχήµατα είναι γαλάζια  ∆) όλα τα τρίγωνα είναι γαλάζια  

Ε) όλα τα γαλάζια σχήµατα είναι µικρά  

  

Ερωτήσεις 5 πόντων: 

Ο 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

ε 

Ο 

5 4 A 

E 

B 

Γ ∆ 

Ζ 
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26) Σε ένα κουτί υπάρχουν 71 µπίλιες. Ο µαθητής µπορεί είτε να αφαιρέσει 30 µπίλιες την φορά 

είτε να προσθέσει 18. Αν κάνει τέτοιες προσθέσεις ή αφαιρέσεις όσες φορές θέλει και µε όποια 

σειρά θέλει, ποιος είναι ο µικρότερος δυνατός αριθµός από µπίλιες που µπορεί να µείνουν στο 

κουτί;  

 
Α) 1 Β) 3 Γ) 5 ∆) 7 Ε) 11 

 
27) Ένας µαθητής παρατήρησε ότι αν βάλει το σύµβολο του πολλαπλασιασµού µεταξύ του 

δεύτερου και του τρίτου ψηφίου του αριθµού 2020, τότε το γινόµενο 20×20 που προκύπτει είναι 

τέλειο τετράγωνο. Πόσοι αριθµοί από τον 2010 έως τον 2099 (συµπεριλαµβανοµένου του 2020) 

έχουν την ίδια ιδιότητα;  

 
Α) 1  Β) 2  Γ) 3  ∆) 4  Ε) 5 

 
28) Μία πυραµίδα αριθµών περιέχει n διαφορετικούς πρώτους αριθµούς 

p� έως p� στην βάση της, όπως στην εικόνα. To γινόµενο οποιωνδήποτε 

δύο γειτονικών αριθµών σε µία γραµµή γράφεται στο κουτάκι που είναι 

αµέσως από πάνω τους. Στην κορυφή υπάρχει ένας αριθµός  

Κ = p�
��p�

��…p�
�!. Αν α� = 8, πόσοι αριθµοί στην πυραµίδα είναι 

πολλαπλάσια του p$; 
 

Α) 4 Β) 16 Γ) 24 ∆) 28 Ε) 36 
 
29) Ο µάστορας έχει 52 ολόιδια πλακάκια σε σχήµα ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου. Με κάποια 

από αυτά θέλει να πλακοστρώσει ένα τετράγωνο µπαλκόνι. Πόσα διαφορετικού µεγέθους 

τετράγωνα µπαλκόνια µπορεί να κατασκευάσει;  

 
Α) 7 Β) 8 Γ) 9 ∆) 10 Ε) 11 

 
30) Μία από τις εικονιζόµενες πέτρες είναι η µαγική πέτρα του ∆ία. Η 

Αθηνά ξέρει ότι ο ∆ίας είπε στον Ερµή το σχήµα της πέτρας. Ο Ερµής 

ξέρει ότι ο ∆ίας είπε στην Αθηνά το χρώµα της πέτρας. Μετά ακολούθησε 

ο εξής διάλογος:  

 
ΑΘΗΝΑ: ∆εν ξέρω ποια είναι η µαγική πέτρα, αλλά είµαι σίγουρη ότι ούτε ο Ερµής ξέρει. 

ΕΡΜΗΣ: Στην αρχή δεν ήξερα ποια ήταν η µαγική πέτρα του ∆ία, αλλά τώρα ξέρω. 

ΑΘΗΝΑ: Τώρα και εγώ ξέρω. 

 

Ποια είναι η µαγική πέτρα του ∆ία;  
 
 

 Α)  Β)   Γ)    ∆)    Ε)  
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