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Θέμαηα Καγκοςπό 2021     Δπίπεδο 2 

για μαθηηέρ ηηρ Δ΄ και ΣΤ΄ ηάξηρ Γημοηικού 

 

1)Σηελ εηθόλα δεμηά βιέπνπκε ηε κέζε ζεξκνθξαζία ζε 

έλαλ ηόπν, γηα 5 ζπλερόκελεο κέξεο θάπνηαο εβδνκάδαο. 

Πνην από ηα παξαθάησ γξαθήκαηα δείρλεη ηηο ίδηεο απηέο 

ζεξκνθξαζίεο; 

 

 

Α) Β) Γ) Γ) E) 

 
 

2)Ο Δπθιείδεο ρξεζηκνπνίεζε δύν δηαθνξεηηθά ςεθία από ηα 1, 4, 8 θαη 9 γηα λα γξάςεη ηνλ 

κεγαιύηεξν δπλαηό δηςήθην αξηζκό, ν νπνίνο είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 3. Πόζν είλαη ην άζξνηζκα 

ησλ ςεθίσλ ηνπ αξηζκνύ πνπ έγξαςε ν Δπθιείδεο; 

 

Α)12 Β)13 Γ)14 Γ)16 Δ)17 
 

3) Έλαο κάζηνξαο ζέιεη λα θηηάμεη έλα 

6x4x4 νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν, όπσο 

ζηελ εηθόλα. Έρεη δύν εηδώλ ηνύβια, κηθξά, 

δηαζηάζεσλ 1x1x1 (γαιάδηα) θαη κεγάια, 

δηαζηάζεσλ 2x1x1 (θίηξηλα). Μέρξη ηώξα 

έθηηαμε ην κέξνο ηεο θαηαζθεπήο πνπ 

θαίλεηαη ζην δεμί κέξνο ηεο εηθόλαο. Πόζα αθόκα ηνύβια ρξεηάδεηαη; 

 
Α) 7 κηθξά θαη 7 κεγάια     Β)8 κηθξά θαη 7 κεγάια Γ) 8 κηθξά θαη 8 κεγάια  
Γ) 6 κηθξά θαη 7 κεγάια     Δ) 6 κηθξά θαη 6 κεγάια 

 

4) Έλαο καζεηήο έθηηαμε έλα 

νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν 

βάδνληαο ηα 5 θνκκάηηα ηνπ 

παδι ζηελ ζσζηή ηνπο ζέζε.  

Σρεκαηίζηεθε έλαο πνιιαπιαζηαζκόο δύν αξηζκώλ. Πόζν ζα βξεη αλ θάλεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό; 

 
Α) 408 Β)628 Γ) 714 Γ) 744 Δ) 1302 

 

5) Οη πέληε θαλάηεο ζηηο εηθόλεο έρνπλ ην ίδην ύςνο θαη ζηελ θαζεκία ρσξάεη έλα θηιό λεξνύ. 

Βάδνπκε κηζό θηιό λεξνύ ζηελ θαζεκία. Σε πνηα θαλάηα ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζα θηάζεη ςειόηεξα; 

Α) Β) Γ) Γ) Δ)  

Δξσηήζεηο 3 πόλησλ: 

ΓεΤπΤεΠε Πα ΓεΤπΤεΠε Πα ΓεΤπΤεΠε Πα ΓεΤπΤεΠε Πα ΓεΤπΤεΠε Πα 

Φ 3 1 4 2 
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6) Μία παξέα από 40 θαγθνπξό θαη ζθύινπο θάζνληαη ζε έλαλ θύθιν. Τξεηο 

ζέζεηο κεηά από θάζε θαγθνπξό θάζεηαη άιιν θαγθνπξό ελώ ζην δηάζηεκα 

κεηαμύ ηνπο θάζνληαη 3 ζθύινη. Πόζα είλαη ηα θαγθνπξό ηεο παξέαο; 

 
Α) 9 Β) 10 Γ) 11 Γ) 12 Δ)13 

 

7) Σηνλ πίλαθα είλαη γξακκέλνη νη αξηζκνί  24, 37, 57, 72 θαη 82. Ζ Γαζθάια πξόζζεζε 

ηέζζεξηο από απηνύο ηνπο αξηζκνύο θαη βξήθε άζξνηζκα 200. Πνηνλ από ηνπο αξηζκνύο δεν 

ρξεζηκνπνίεζε; 

 
Α)24 Β)37 Γ)57 Γ)72 Δ)82 

 
8) Ο Σσθξάηεο έρεη ζπλνιηθά 60 βηβιία ηα νπνία ηνπνζέηεζε ζε κία βηβιηνζήθε κε δύν ξάθηα. 

Κάπνηα ζηηγκή ν Σσθξάηεο πήξε 3 βηβιία από ην πάλσ ξάθη θαη 7 βηβιία από ην θάησ. Τώξα ηα 

δύν ξάθηα έρνπλ από ίζν αξηζκό βηβιίσλ. Πόζα βηβιία είρε αξρηθά ην πάλσ ξάθη; 

 
Α)25 Β)27 Γ)28 Γ)30 Δ)3 

 
9)Πέληε ζθπιηά έρνπλ κέζν όξν βάξνπο 20 θηιά. Τα δύν από απηά έρνπλ ην ίδην βάξνο. Τα άιια 

ηξία δπγίδνπλ 17, 21 θαη 22 θηιά, αληίζηνηρα. Πόζν δπγίδεη ην θαζέλα από ηα δύν ζθπιηά πνπ έρνπλ 

ην ίδην βάξνο; 

 
Α) 18 θηιά Β) 19 θηιά Γ) 19,5 θηιά Γ) 20 θηιά Δ) 21 θηιά 

 
10)Ζ εηθόλα δεμηά δείρλεη ην θόζηνο ζε επξώ γηα δηάθνξνπο 

ζπλδπαζκνύο από ρσλάθη, κπάια παγσηνύ θαη θεξάζη. Πόζν 

θνζηίδεη ην ρσλάθη κόλν ηνπ; 

 
 

Α) 0,40 επξώ  Β) 0,50 επξώ  Γ) 0,55 επξώ 

Γ) 0,60 επξώ  Δ) 0,70 επξώ 
 
 

 

 

11)Σε έλα Σρνιείν ππάξρνπλ ιηγόηεξνη από 100 καζεηέο. Ο Γπκλαζηήο κπνξεί λα ηνπο ρσξίζεη ζε 

νκάδεο ησλ 3 παηδηώλ, ρσξίο λα πεξηζζέςεη θαλέλα. Δπίζεο κπνξεί λα ηνπο ρσξίζεη ζε νκάδεο 

ησλ 7 παηδηώλ, ρσξίο λα πεξηζζέςεη θαλέλα. Αλ όκσο ηα ρσξίζεη ζε νκάδεο ησλ 5 παηδηώλ, ζα 

πεξηζζέςνπλ 4παηδηά. Πόζα παηδηά έρεη ην Σρνιείν; 

 
Α) 74 Β) 79 Γ) 84 Γ) 89 Δ) 94 

 
12)Με πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηνλ 27 ζαλ άζξνηζκα οκτώ 

διαφορετικών θπζηθώλ αξηζκώλ; 

 
Α)θαλέλαλ Β) έλαλ Γ) δύν Γ) ηξεηο Δ) ηέζζεξηο  

Δξσηήζεηο 4 πόλησλ: 

1,70  

1,10   1,00  

Σ 

Κ 

Σ 
Κ 

Σ 
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13) Ο θύξηνο Γόξδηνο είρε 6 θνκκάηηα ζπάγθνπ πνπ ηα έδεζε κε 4 θόκπνπο, 

όπσο ζην ζρήκα. Κάπνηα ζηηγκή ν ζπάγθνο ηνπ θ. Γόξδηνπ έπεζε ζην 

πάησκα. Πνην από ηα παξαθάησ ζρήκαηα είλαη ν ζπάγθνο ηνπ; 

 
 

Α) Β) Γ) Γ) Δ) 
 
 
 

 
14) Έλαο κάζηνξαο έθηηζε έλαλ θξάρηε όπσο ζηελ εηθόλα ρξεζηκνπνηώληαο 9 ζαλίδεο κε κήθνο 2 

κέηξα ε θαζεκία. Ζ απόζηαζε θάζε ζαλίδαο από ηελ κεζεπόκελή ηεο είλαη ίδηα ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο. Τν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ θξάρηε είλαη 17,20 κέηξα. Πόζν απέρεη ε θάζε ζαλίδα από 

ηελ κεζεπόκελή ηεο;  

 

 
 
 

Α) 1,60 κ. Β) 1,65 κ. Γ) 1,70 κ. Γ) 1,75 κ. Δ) 1,80 κ. 

 

15) Σην πάξθν δνπλ πάλσ από 30 αιιά θάησ από 50 δώα. Τν 
1

7
 από ηα δώα είλαη ζθύινη θαη ην 

1

3
 

είλαη θαγθνπξό. Πόζα είλαη όια καδί ηα δώα ζην πάξθν; 

 
 

Α) 35 Β) 39 Γ) 42 Γ) 45 Δ) 49 

 
16)Σηνλ πίλαθα είλαη γξακκέλνο έλαο θπζηθόο αξηζκόο. Αλ ηνπ πξνζζέζνπκε 2 θαη κεηά 

πνιιαπιαζηάζνπκε ην άζξνηζκα επί 3 πξνθύπηεη έλαο δηςήθηνο αξηζκόο. Πόζνη θπζηθνί αξηζκνί 

έρνπλ ηελ ηδηόηεηα απηή; 

 
Α) 30 Β) 31 Γ) 32 Γ) 33 Δ) 34 

 
17) Σηελεηθόλαβιέπνπκεέλαληνίρν ν νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηζηκεληόπιαθεο δύν 

κεγεζώλ, κηθξέο θαη κεγάιεο. Οηκηθξέοηζηκεληόπιαθεο έρνπλ κήθνο 1 κέηξν. 

Πόζακέηξαείλαηηνκήθνο ηνπ ηνίρνπ; 

 
; 

1 μ. 
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Α) 9 κ. Β) 12 κ. Γ) 14 κ. Γ)15 κ. Δ) 16 κ.   
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18) Τέζζεξηο θάξηεο πεξηέρνπλ από έλαλ ηεηξαςήθην 

αξηζκό. Έλα ζθνπιήθη έθαγε ηέζζεξα από ηα ςεθία, όπσο 

δείρλεη ε εηθόλα. Τν άζξνηζκα ησλ ηεηξαςήθησλ αξηζκώλ 

είλαη 9617. Πόζν είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ ςεθίσλ 

πνπ έθαγε ην ζθνπιήθη; 

 
Α) 4 Β)5 Γ)6 Γ)7 Δ)8 

 
19) Σε έλα Σρνιείν ππάξρνπλ 3 νκάδεο κπάζθεη, ε Άιθα, ε Κάππα θαη ε Ωκέγα. Οη νκάδεο 

έπαημαλ κεηαμύ ηνπο, αλά δεύγε, 20 παηρλίδηα. Ζ Άιθα έπαημε ζε 11 από ηα παηρλίδηα θαη ε Κάππα 

ζε 15 από ηα παηρλίδηα. Σε πόζα από ηα παηρλίδηα έπαημε ε Ωκέγα;  

 
Α) 10 Β)12 Γ)14 Γ) 15 Δ) 16 

 
20) Έρνπκε 7 θάξηεο όπσο ζηελ εηθόλα. Κάζε 

θάξηα έρεη δύν αξηζκνύο από ηνπο νπνίνπο ν έλαο 

είλαη γξακκέλνο αλάπνδα. Ο Γάζθαινο ζέιεη λα 

ηηο βάιεη έηζη ώζηε ην άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ ζηελ 

πάλσ γξακκή λα είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ 

αξηζκώλ ζηελ θάησ. Δπηηξέπεηαη λα αλαπνδνγπξίζεη κόλν κία θάξηα. Πνηα θάξηα πξέπεη λα 

αλαπνδνγπξίζεη;  

 
Α) ηελ A Β)ηελ Γ Γ) ηελ Γ Γ) ηελ Ε Δ)ηελ Ζ 

 
 
 

21)Σηα ηεηξάγσλα ηεο εηθόλαο ππάξρνπλ νη αξηζκνίαπό 1 έσο 9, από έλαο ζε θάζε ηεηξάγσλν. Ζ 

εηθόλα καο δείρλεη ηα αζξνίζκαηα νπνησλδήπνηε δύν γεηηνληθώλ αξηζκώλ. Πνηνο αξηζκόο ππάξρεη 

ζην θίηξηλν ηεηξάγσλν κε ην εξσηεκαηηθό; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α) 4 Β) 5 Γ) 6 Γ)7 Δ) 8 
 

22) Ο Άγηνο Βαζίιεο εηνίκαζε κεξηθά παθέηα κε δώξα. Τα παθέηα ήηαλ δύν εηδώλ, κηθξά θαη 

κεγάια. Τα κηθξά παθέηα είραλ κέζα 3 βηβιία θαη 9 καξθαδόξνπο. Τα κεγάια είραλ κέζα 4 βηβιία 

θαη 12 καξθαδόξνπο. Αλ όια καδί ηα βηβιία ήηαλ 22, πόζνη ήηαλ νη καξθαδόξνη;  

 
Α) 67 Β) 66 Γ)65 Γ) 64 Δ) 63  

Δξσηήζεηο 5 πόλησλ: 

άθποιζμα 

15 
άθποιζμα 

3 
άθποιζμα 

15 
άθποιζμα 

8 

άθποιζμα 
7 

άθποιζμα 

9 
άθποιζμα 

11 
άθποιζμα

9 

; 
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23) Έλαο θεπνπξόο έρεη κεξηθά θαιάζηα κε 30 

κήια ην θαζέλα, κεξηθά θαθάζηα κε 10 κήια 

ην θαζέλα θαη κεξηθέο ζαθνύιεο κε 5 κήια ε 

θαζεκία. Θέιεη λα θηηάμεη ζπζθεπαζίεο ησλ 40 

κήισλ ρσξίο λα ραιάζεη ηα θαιάζηα ή ηα 

θαθάζηα ή ηηο ζαθνύιεο. Με πόζνπο ηξόπνπο 

κπνξεί λα θηηάμεη ηέηνηεο ζπζθεπαζίεο;  

 
Α) 1 Β) 2 Γ)3 Γ)5 Δ)7  

 

24) Σηνλ πίλαθα είλαη γξακκέλνο ν αξηζκόο 194358762.Ο Γάζθαινο ζέιεη λα βάιεη ηα ςεθία 

ηνπ θαηά ζεηξά κεγέζνπο, από ηνλ κηθξόηεξν ζηα αξηζηεξά κέρξη ηνλ κεγαιύηεξν δεμηά. Σε θάζε 

θίλεζε επηηξέπεηαη λα αληαιιάμεη ηηο ζέζεηο νπνησλδήπνηε δύν ςεθίσλ. Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο 

αξηζκόο αληαιιαγώλ πνπ πξέπεη λα θάλεη γηα λα ηα θαηαθέξεη;  

 
Α) 1 Β) 2 Γ) 3 Γ)4 Δ) 5 

 

25) Με 10 ίδηεο κπάιεο θηίζακε κία ηξηγσληθή ππξακίδα, όπσο ζηελ εηθόλα δεμηά. 

Κάζε κπάια έρεη έλα από ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ, Γθαη Δ πάλσ ηεο. Υπάξρνπλ δύν 

κπάιεο γηα θάζε γξάκκα. Οη παξαθάησ εηθόλεο δείρλνπλ ηξεηο όςεηο ηεο ππξακίδαο. 

Πνην γξάκκα ππάξρεη ζηελ θίηξηλε κπάια κε ην εξσηεκαηηθό;  

 
 
 

Α) Α Β) Β Γ) Γ 
Γ) Γ Δ) Δ 

 
 

26) Μία παξέα από 20 πεηξαηέο κνηξάζηεθαλ δίθαηα ηνλ ζεζαπξό ηνπο, ν νπνίνο ήηαλ 22 

ζαθνύιεο κε ρξπζά λνκίζκαηα. Κάζε ζαθνύια είρε κέζα ηνλ ίδην αξηζκό ρξπζώλ λνκηζκάησλ. Από 

ηελ κνηξαζηά, ν θάζε πεηξαηήο πήξε κία από ηηο ζαθνύιεο θαη 3 αθόκα ρξπζά λνκίζκαηα. Πόζα 

ρξπζά λνκίζκαηα είρε κέζα ε θάζε ζαθνύια; 

 
Α) 23 Β) 25 Γ) 30 Γ) 36 Δ) 42 

 
27) Τξία ρσξηά, ε Αλαηνιή, ε Γξνζηά θαη ε Πεγή, ζπλδένληαη κε κνλνπάηηα 

όπσο δείρλεη ε εηθόλα. Ζ απόζηαζε από ηελ Αλαηνιή κέρξη ηελ Γξνζηά 

κέζσ Πεγήο (δειαδή όρη απεπζείαο)είλαη 13 ρηιηόκεηξα. Ζ απόζηαζε από 

ηελ Γξνζηά κέρξη ηελ Πεγή κέζσ Αλαηνιήο είλαη 11 ρηιηόκεηξα. Ζ απόζηαζε από ηελ Πεγή ζηελ 

Αλαηνιή κέζσ Γξνζηάο είλαη 16 ρηιηόκεηξα. Πόζε είλαη ε απεπζείαο απόζηαζε από ηελ Αλαηνιή 

ζηελ Γξνζηά;  

 
Α) 4 ρκ. Β)5 ρκ. Γ) 7 ρκ. Γ) 8 ρκ. Δ) 9 ρκ.   

Α Γ 

Π 

10 

30 
5 
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28)Έρνπκε 31 κπάιεο ζηε ζεηξά, ηελ κία κεηά ηελ άιιε. Αλ θνηηάμνπκε νπνηεζδήπνηε 10 

ζπλερόκελεο κπάιεο ζα δνύκε όηη αθξηβώο 5 από απηέο είλαη πξάζηλεο ελώ νη ππόινηπεο έρνπλ 

δηάθνξα άιια ρξώκαηα (θόθθηλν, θίηξηλν θαη ινηπά). Ζ πξώηε κπάια είλαη πξάζηλε. Πόζεο είλαη 

ζπλνιηθά νη πξάζηλεο κπάιεο; 

 
Α) 15 Β) 16 Γ) 17 Γ) 29 Δ) 30 

 
29) Έλα πνιύεδξν πνπ κνηάδεη κε κπάια πνδνζθαίξνπ απνηειείηαη από 

εμάγσλα θαη πεληάγσλα, όπσο ζηελ εηθόλα δεμηά. Κάζε πεληάγσλν έρεη γύξσ 

ηνπ 5 εμάγσλα θαη θάζε εμάγσλν έρεη γύξσ ηνπ 3 πεληάγσλα θαη 3 εμάγσλα. Τν 

πνιύεδξν έρεη ζπλνιηθά 12 πεληάγσλα. Πόζα εμάγσλα έρεη; 

 
Α) 12 Β) 15 Γ)18 Γ) 20 Δ) 24 

 

30)Ζ Άλλα, ε Βάζσ, ε Γηάλλα, ε Γήκεηξα θαη ε Διέλε είλαη πέληε θίιεο πνπ δνπλ ζε κία 

πεληαόξνθε πνιπθαηνηθία. Ζ θαζεκία δεη ζε δηαθνξεηηθό όξνθν. Ζ Άλλα δεη ζε πην ςειό όξνθν 

από όηη ε Βάζσ αιιά ζε πην ρακειό από ηελ Γηάλλα. Ζ Γήκεηξα δεη αθξηβώο έλαλ όξνθν από 

πάλσ από ηελ Άλλα. Σε πνηνλ όξνθν αποκλείεται λα δεη ε Διέλε;  

 
Α) ζηνλ πξώην Β) ζηνλ δεύηεξν Γ) ζηνλ ηξίην Γ) ζηνλ ηέηαξην Δ) ζηνλ πέκπην 

 

Ο Πιάησλ ζηελ Πολιηεία πεξηγξάθεη ηελ ηεηξάδα ησλ καζεκάησλ πνπ 
απνηειείηαη από ηελ Απιθμηηική, ηελ Γεωμεηπία, ηελ Αζηπονομία θαη ηελ 
Μοςζική σο κία νπζηαζηηθή θάζε ησλ ζπνπδώλ. Από ηνλ Μεζαίσλα θαη κεηά ηα 
καζήκαηα απηά, ην γλσζηό "Quadrivium", θαζηεξώζεθε σο θεληξηθό ζηνηρείν ηεο 
Γπηηθήο Παηδείαο. Παξαπάλσ βιέπνπκε ηέζζεξηο εηθόλεο κε ην Quadrivium από 

ρεηξόγξαθν ηνπ Ηηαινύ ιπξηθνύ πνηεηή Thomasin von Zirclaere (1186 – 1235). 


