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Βήμα 1: Γράψτε τις σωστές απαντήσεις στα αντίστοιχα ορθογώνια. Ίσως απαιτούνται μερι-
κοί απλοί υπολογισμοί. Για να αρχίσετε πάλι, κλείστε και ξανανοίξτε το αρχείο.
Βήμα 2: Πιέστε το SUBMIT για να δείτε τις σωστές απαντήσεις σε πράσινο φόντο και τις 
λανθασμένες σε κόκκινο. Προσοχή: Οι ACEs 6 και 7 είναι σαν “μαθηματικά ναρκοπέδια”. 
Ένα λάθος και το SUBMIT θα κάνει όλα τα ορθογώνια της άσκησης κόκκινα.
Step 3: Στο τέλος πατήστε το CORRECT για να δείτε τις σωστές απαντήσεις.

 Χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή, βρείτε το 5  με τρία δεκαδικά σωστά.

    5  =                (Ένα ψηφίο, μετά τελεία και τρία ακόμα ψηφία.)

 Χωρίς υπολογιστή βρείτε τα 10 3
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 Απαντήσεις: (a) (b) (c)

 Καθεμία από τις επόμενες παραστάσεις ισούται με έναν ακέραιο. Βρείτε αυτούς 
τους ακεραίους.
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 Απαντήσεις: (a) (b) (c)

 Πόσα οριακά σημεία έχει το σύνολο A = {10−n | n ∈ };
 Το σύνολο B = {(−1) n + (−1/n) n | n ∈ };

 Απαντήσεις: Το A έχει        οριακά σημεία. Το B έχει        οριακά σημεία.

 Θεωρούμε το σύνολο S = {1 − (−1)n/n | n ∈ }. Βρείτε το μέγιστο κάτω φράγμα 
και το ελάχιστο πάνω φράγμα (αν δεν υπάρχουν, αφήστε τα ορθογώνια κενά).

 Απαντήσεις: Μέγιστο κάτω φράγμα =        , ελάχιστο πάνω φράγμα =        .

 Θεωρούμε την εξίσωση 3x5 + 4x4 − 2x3 + 7x2 − 5x − 4 = 0. Ποιους από τους 
επόμενους ρητούς αριθμούς θα δοκιμάσετε μήπως ικανοποιούν την εξίσωση;

0,   ±1,   ±2,   ±3,   ±4,   ±5,   ±7,   ±1/2,  ±1/3,  ±1/4,  ±1/5,  ±2/3,  ±3/4,  ±2/5,   ±4/3

 Ένας φυσικός αριθμός n > 1 καλείται πρώτος, αν διαιρείται μόνο από το 1 και 
τον εαυτό του. Βρείτε όλους τους πρώτους αριθμούς μέχρι το 100 και γράψτε τους 
στα επόμενα ορθογώνια σε αύξουσα σειρά.


	Text1: 2.236
	Text2: 64
	Text3: 27
	Text4: 600
	Text5: -1
	Text6: 1
	Text7: 1
	Text8: 1
	Text9: 2
	Text10: 0.5
	Text11: 2
	CB1: No
	CB2: Yes
	CB3: Yes
	CB4: No
	CB5: Yes
	CB6: No
	CB7: No
	CB8: No
	CB9: Yes
	CB10: No
	CB11: No
	CB12: Yes
	CB13: No
	CB14: No
	CB15: Yes
	Text12: 2
	Text13: 3
	Text14: 5
	Text15: 7
	Text16: 11
	Text17: 13
	Text18: 17
	Text19: 19
	Text20: 23
	Text21: 29
	Text22: 31
	Text23: 37
	Text24: 41
	Text25: 43
	Text26: 47
	Text27: 53
	Text28: 59
	Text29: 61
	Text30: 67
	Text31: 71
	Text32: 73
	Text33: 79
	Text34: 83
	Text35: 89
	Text36: 97
	Button2: 
	Button1: 


