
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Α' ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΤΚΕΙΟΤ 

«Επθιείδεο» 

Ημεπομηνία: 23/01/2016          Ώπα εξέτασηρ: 10:00-14:30 

ΟΔΗΓΙΕ: 

1. Να ιύζεηε όλα ηα ζέκαηα αιτιολογώνταρ πιήξσο ηηο απαληήζεηο ζαο. 

2. Να γξάθεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη. (Τα ζρήκαηα επηηξέπεηαη κε κνιύβη) 

3. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp-ex). 

4. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο.      

Πρόβλημα 1: Αλ         ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί, λα απνδείμεηε όηη ε εμίζσζε 

                        
έρεη άπεηξεο  ιύζεηο ζην ζύλνιν ησλ ζεηηθώλ αθεξαίσλ. 

 

Πρόβλημα 2 : Δίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν      (     ),    ην ύςνο ηνπ θαη έζησ ( ) ν 

πεξηγεγξακκέλνο θύθινο ηνπ ηξηγώλνπ, πνπ έρεη θέληξν  . Φέξνπκε ηελ εθαπηνκέλε ( )  ηνπ 
( ) ζην ζεκείν  . Από ην ζεκείν   θέξνπκε παξάιιειε πξνο ηελ ( ), πνπ ηέκλεη ηελ επζεία    

ζην ζεκείν    Αλ    ην ζπκκεηξηθό ηνπ   σο πξνο ηελ    θαη   ην ζεκείν ηνκήο ηεο     κε ηνλ 

θύθιν ( ), λα απνδείμεηε όηη:  (α) ε    είλαη θάζεηε ζηελ      θαη   (β)            . 

 

Πρόβλημα 3: Δίλνληαη    ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί 

             πνπ είλαη όινη κεγαιύηεξνη ηνπ     
(α) Να βξείηε ην πιήζνο όισλ ησλ αζξνηζκάησλ       (όρη 

απαξαίηεηα δηαθνξεηηθά), όπνπ            
(β) Θεσξνύκε έλα ηεηξαγσληθό πίλαθα       πνπ ζηα θειηά 

ηνπ είλαη γξακκέλνη νη αξηζκνί από ην   κέρξη ην    ζε δηςήθηα 

κνξθή, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Από θάζε έλα από 

ηα αζξνίζκαηα        ηνπ (α) δηαγξάθνπκε όια ηα ςεθία, 

εθηόο ην ηειεπηαίν δηςήθην ηκήκα. Σηελ ζπλέρεηα ζβήλνπκε 

από ηνλ πίλαθα ην θειί πνπ πεξηέρεη ην δηςήθην απηό ηκήκα. 

Να απνδείμεηε όηη είλαη αδύλαην κε απηή ηελ δηαδηθαζία λα 

δηαγξάςνπκε όινπο ηνπο αξηζκνύο πνπ πεξηέρνληαη ζε όια ηα θειηά ηνπ πίλαθα.   

 

Πρόβλημα 4: Έζησ   ην ζύλνιν ησλ ζεηηθώλ αθεξαίσλ   γηα ηνπο νπνίνπο ηα ηξηώλπκα 

 ( )       (    )   (    ) 
 ( )       (    )   (     ) 

έρνπλ  ξεηέο ξίδεο. 

(α) Να βξείηε ην ειάρηζην ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ    
(β) Να βξείηε ην ειάρηζην ζηνηρείν     , ηέηνην ώζηε ν αξηζκόο        λα είλαη  

     ζύλζεηνο αξηζκόο. 

(γ) Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε     ν αξηζκόο        είλαη ζύλζεηνο αξηζκόο. 


