΄Αλγεβρα Β΄ Γυµνασίου

Γυµνάσιο Θήρας

Επίλυση Προβληµάτων
5ο Φύλλο Εργασίας
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης

1. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις µε τη χρήση µεταβλητών.
(αʹ) Αν x είναι ένας αριθµός, τότε ο τριπλάσιος του αυξηµένος κατά ένα
είναι : .......
(ϐʹ) Στην τάξη υπάρχουν 26 µαθητές και µαθήτριες.
Αν x είναι ο αριθµός των µαθητών, τότε ο αριθµός των µαθητριών
είναι : .......
(γʹ) Ο Γιώργος είναι 10 εκατοστά ψηλότερος από τον Κώστα.
Αν το ύψος του Γιώργου είναι x, τότε το ύψος του Κώστα είναι : .......
Αν το ύψος του Κώστα είναι y, τότε το ύψος του Γιώργου είναι : .......
(δʹ) Ο Γιώργος έχει διπλάσιο χρηµατικό ποσό από τον Κώστα.
Αν το χρηµατικό ποσό του Κώστα είναι x, τότε το χρηµατικό ποσό του
Γιώργου είναι : .......
Αν το χρηµατικό ποσό του Γιώργου είναι y, τότε το χρηµατικό ποσό του
Κώστα είναι : .......
(εʹ) Αγοράσαµε x στυλό των 2 € και y στυλό των 3 €.
Συνολικά πληρώσαµε : .......
(ϛʹ) Τρεις διαδοχικοί ακέραιοι είναι οι : x, ..... και .....
2. ΄Ενα γυµνάσιο έχει 350 µαθητές. Η Α τάξη έχει 20 µαθητές περισσότερους
από την Β και η Γ έχει 32 λιγότερους από την Α. Πόσους µαθητές έχει κάθε
τάξη του γυµνασίου ;

.

Συµβολίζουµε µε x έναν από τους άγνωστους

.

Εκφράζουµε όλα τα άλλα µεγέθη µε τη

...................................................................
..................................................................

ϐοήθεια του x

...................................................................

.

Γράφουµε την εξίσωση του προβλήµατος.

...................................................................

.

Λύνουµε την εξίσωση

...................................................................
....................................................................

.

Ελέγχουµε αν η λύση που ϐρήκαµε

...................................................................

ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήµατος
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3. Η ΄Αννα είναι 38 ετών και η κόρη της είναι 10 ετών. Να ϐρείτε σε πόσα χρόνια
η ηλικία της ΄Αννας ϑα είναι διπλάσια της ηλικίας της κόρης της.

.

Συµβολίζουµε µε x τον άγνωστο

.

Εκφράζουµε όλα τα άλλα µεγέθη µε τη

.................................................................
...................................................................

ϐοήθεια του x

...................................................................

.

Γράφουµε την εξίσωση του προβλήµατος.

....................................................................

.

Λύνουµε την εξίσωση

...................................................................
....................................................................

.

Ελέγχουµε αν η λύση που ϐρήκαµε

....................................................................

ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήµατος

4. Η ΄Αννα, ο Νίκος και ο Κώστας ϑα µοιραστούν 72 €. Ο Κώστας ϑα πάρει
διπλάσια χρήµατα από τον Νίκο και ο Νίκος ϑα πάρε 4 € λιγότερα από την
΄Αννα. Να ϐρείτε πόσα χρήµατα ϑα πάρει ο καθένας.
5. Ο Νίκος αγόρασε 10 στυλό µπλε και µαύρα και πλήρωσε 21 €. Πόσα στυλό
αγόρασε από το κάθε χρώµα, αν κάθε µπλε στυλό κοστίζει 2 € και κάθε
µαύρο 2, 5 €;
6. Να ϐρείτε τρεις διαδοχικούς ακεραίους µε άθροισµα 45.
7. ΄Ενας µαθητής έγραψε 16 και 18 σε δύο διαγωνίσµατα Μαθηµατικών.
(αʹ) Να ϐρείτε το ϐαθµό που πρέπει να γράψει στο τρίτο διαγώνισµα ώστε ο
µέσος όρος των τριών διαγωνισµάτων να ισούται µε 18.
(ϐʹ) Μπορεί ο µέσος όρος των τριών διαγωνισµάτων να είναι ίσος µε 19;
8. ΄Ενα τούβλο Ϲυγίζει ένα κιλό και µισό τούβλο. Πόσο Ϲυγίζει το τούβλο ;
9. ΄Ενα ποδήλατο πουλήθηκε 74 € µε έκπτωση 20%. Ποια ήταν η τιµή του χωρίς
την έκπτωση ;
10. Ο Νίκος επισκέφθηκε για ψώνια 3 καταστήµατα στη σειρά. Στο πρώτο κατάστηµα ξόδεψε 30 ευρώ περισσότερα από το µισό των χρηµάτων που είχε
µαζί του. Στο δεύτερο κατάστηµα ξόδεψε 40 ευρώ περισσότερα από το µισό
των χρηµάτων που του είχαν µείνει, όταν ϐγήκε από το πρώτο κατάστηµα.
Στο τρίτο κατάστηµα ξόδεψε 50 ευρώ περισσότερα από το µισό των χρηµάτων
που του είχαν µείνει, όταν ϐγήκε από το δεύτερο κατάστηµα.
Αν µετά την αγορά του στο τρίτο κατάστηµα τελείωσαν τα χρήµατα του, να
ϐρείτε πόσα χρήµατα είχε µαζί του όταν ξεκίνησε τις αγορές του.
(∆ιαγωνισµός ¨ Ο Θαλής¨ 2018)
¨Ο Αρχιµήδης ϑα µνηµονεύεται, όταν ο Αισχύλος ϑα έχει ξεχαστεί, γιατί, ενώ
οι γλώσσες πεθαίνουν, οι µαθηµατικές ιδέες είναι διαχρονικές.¨
Godfrey Harold Hardy, 1877-1947, ΄Αγγλος µαθηµατικός.
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