
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Α' ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΤΚΕΙΟΤ 

«Επθιείδεο» 

Ημεπομηνία: 04/02/2012          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.      

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 

 

Πρόβλημα 1:Δίλεηαη πιήζνο από άζπξα θαη καύξα ζθαηξίδηα ηα νπνία κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ 

κε ηνλ εμήο ηξόπν: Αθξηβώο ηα  
  

  
  ησλ άζπξσλ ζθαηξηδίσλ κπνξνύλ λα γίλνπλ 

δεπγάξηα (έλα άζπξν θαη έλα καύξν ζθαηξίδην) θαη ηα ππόινηπα γίλνληαη δεπγάξηα 

ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο.  Επίζεο ηα ζθαηξίδηα κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ θαη κε ηνλ εμήο 

ηξόπν:  Αθξηβώο ηα 
  

  
  ησλ καύξσλ ζθαηξηδίσλ κπνξνύλ λα γίλνπλ δεπγάξηα (έλα 

άζπξν θαη έλα καύξν ζθαηξίδην) θαη ηα ππόινηπα γίλνληαη δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ 

ρξώκαηνο. Ο αξηζκόο ησλ άζπξσλ ζθαηξηδίσλ είλαη αλάκεζα ζην 350 θαη ην 450. 

Να ππνινγίζεηε πόζα ζθαηξίδηα από θάζε ρξώκα κπνξνύκε λα έρνπκε αξρηθά.   

 Προτεινόμενη λύση: 

Έζησ όηη έρνπκε   άζπξα ζθαηξίδηα θαη   καύξα ζθαηξίδηα αξρηθά. Αθνύ ηα 
  

  
   ησλ άζπξσλ 

ζθαηξηδίσλ ζηνλ πξώην ρσξηζκό είλαη αθέξαηνο αξηζκόο ζα έρνπκε όηη      . 

Σηελ ζπλέρεηα ηα ππόινηπα άζπξα ζθαηξίδηα πνπ δελ γίλνληαη δεπγάξηα άζπξν-καύξν, δειαδή 

ην   
  

  
  

 

  
 , επεηδή γίλνληαη δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο, ζα είλαη άξηηνπ πιήζνπο. 

Επνκέλσο ην   ζα είλαη άξηηνο αξηζκόο θαη ζα έρνπκε όηη       
Με όκνηεο παξαηεξήζεηο ζα έρνπκε όηη        

Τώξα, πξνθεηκέλνπ ηα 
  

  
   ησλ άζπξσλ ζθαηξηδίσλ ζηνλ πξώην ρσξηζκό, λα γίλνπλ δεπγάξηα 

κε ηα καύξα ζα πξέπεη λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ 
  

  
  καύξα αξρηθά, δειαδή ηζρύεη: 

  

  
     

Όκνηα ζα πάξνπκε όηη 
  

  
     Από ηηο δύν ηειεπηαίεο αληζόηεηεο ζα έρνπκε 

  

  
    

  

  
  

Δειαδή νη ζπλζήθεο πνπ έρνπκε είλαη: 

    ,      θαη 
  

  
    

  

  
 . 

Αληηζέησο, αλ ηζρύνπλ γηα ηα   θαη   νη πξνεγνύκελεο ζπλζήθεο ηόηε νη δύν ρσξηζκνί ησλ 

ζθαηξηδίσλ είλαη δπλαηνί. 

Αθνύ από ηελ ππόζεζε ην   βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα           θαη ηα πνιιαπιάζηα ηνπ 34 ζην 

δηάζηεκα απηό είλαη 374, 408 θαη 442, ζα έρνπκε                  Δηαθξίλνπκε ηηο 

πεξηπηώζεηο: 



 Αλ      , έρνπκε 
  

  
      

  

  
             , θαη αθνύ     , 

παίξλνπκε      , θαη άξα                  

 Αλ      , έρνπκε 
  

  
      

  

  
             , θαη αθνύ     , 

παίξλνπκε      , θαη άξα                  

 Αλ      , έρνπκε 
  

  
      

  

  
             , θαη αθνύ     , 

παίξλνπκε           , θαη άξα                                
 

 

Πρόβλημα 2 :Θεσξνύκε ηα ζεκεία Α, Β, Γ ηνπ επηπέδνπ θαη έζησ (ΒΓ)=α, (ΑΓ)=β, (ΑΒ)=γ 

                       (α, β, γ >0). Αλ ππάξρνπλ κε κεδεληθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί x, y, z κε 

αx+βy+γz=0, λα  απνδείμεηε όηη              . Πόηε ηζρύεη ην «=»;     

Προτεινόμενη λύση: 

              
     

 
  . 

Η απνδεηθηέα γξάθεηαη ηζνδύλακα:  

   
     

 
   

     

 
        

                            

                                           
 

 
 
 

            
 

 
       : (1). 

Τν πξώην κέινο ηεο αλίζσζεο (1) είλαη ηξηώλπκν κε δηαθξίλνπζα  

                    

                                                                                         

αθνύ                     .  

 

Άξα ε αλίζσζε (1) ηζρύεη πάληα θαη ε απόδεημε νινθιεξώζεθε. 

Τν «=» ηζρύεη, όηαλ           ή        ή       , δειαδή όηαλ ηα ζεκεία Α, 

Β, Γ είλαη ζπλεπζεηαθά.  

 

Πρόβλημα 3: Να απνδείμεηε όηη δελ ππάξρνπλ ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί         έηζη ώζηε  

 

                               
 Προτεινόμενη λύση: 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν ηεο εηο άηνπνλ απαγσγήο. Δειαδή ζα ππνζέζνπκε όηη 

ππάξρνπλ  ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί         πνπ ηθαλνπνηνύλ ηελ εμίζσζε  

                                    
Αλ    , ηόηε ζα είρακε ηελ ιύζε         πνπ δελ είλαη δεθηή. 

Άξα       Αλ ππήξραλ ιύζεηο ηεο εμίζσζεο      , ζα είρακε κηα ιύζε ηεο  ηέηνηα ώζηε 

                  . Άξα αο ππνζέζνπκε όηη       είλαη κηα ιύζε ηεο    , ηέηνηα ώζηε 

         
Κάλνληαο παξαγνληνπνίεζε ζηελ εμίζσζε ζα έρνπκε: 



                                                       

                                       
                                     

Άξα, έρνπκε:                                                     
                

Πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο ηειεπηαίεο εμηζώζεηο κε      ,    , αληίζηνηρα παίξλνπκε 

                           
                           

Αθνύ ε     ιύλεηαη κε όκνην ηξόπν κε ηελ    , αο ιύζνπκε ηελ εμίζσζε      
Επεηδή                                            Τώξα αθνύ ην αξηζηεξό κέινο 

ηεο εμίζσζεο     είλαη ηέιεην ηεηξάγσλν ελόο αθεξαίνπ, γλσξίδνπκε όηη ηα               , 

είλαη επίζεο ηέιεηα ηεηξάγσλα αθεξαίσλ. Επνκέλσο ζα ππάξρνπλ ζεηηθνί αθέξαηνη      , 

ηέηνηνη ώζηε λα έρνπκε: 

                    
 

Δειαδή έρνπκε                                                 

Είλαη όκσο γλσζηό όηη δελ ππάξρνπλ ζεηηθνί αθέξαηνη       πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηελ ηειεπηαία 

εμίζσζε (κπνξνύκε λα ην απνδείμνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν ηεο άπεηξεο θαζόδνπ). 

Άξα θαηαιήμακε ζε άηνπν δειαδή  δελ ππάξρνπλ ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί         έηζη ώζηε  λα 

ηθαλνπνηνύλ ηελ εμίζσζε  

                                 
 

 Πρόβλημα 4: Έζησ Ο ην θέληξν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ     ηξηγώλνπ     θαη ΑΓ      

                      δηάκεηξνο. Η εθαπηνκέλε (ε) ηνπ (c) ζην ζεκείν Γ ηέκλεη ηε επζεία ΒΓ ζην Ρ. Αλ   

                      ε ΡΟ ηέκλεη ηηο επζείεο ΑΓ θαη ΑΒ ζηα ζεκεία Μ θαη Ν αληίζηνηρα θαη ε θάζεηε  

                      ζηελ ΡΟ ζην ζεκείν Ο ηέκλεη ηελ (ε) ζην ζεκείν Δ, λα απνδείμεηε όηη      . 

Προτεινόμενη λύση: 

Αξθεί λα απνδείμνπκε όηη      . 

Φέξνπκε από ην   παξάιιειε πξνο ηελ   , ε 

νπνία ηέκλεη ηελ   ζην ζεκείν   θαη ηελ    

ζην ζεκείν    
Επεηδή ηα ηξίγσλα      θαη      είλαη 

όκνηα αξθεί λα απνδείμνπκε όηη        
Έζησ   ην κέζνλ ηνπ     Τόηε από ην 

εγγξάςηκν  ηεηξάπιεπξν     , παίξλνπκε 

          
θαη από ηελ παξαιιειία έρνπκε 

          
Επνκέλσο από ηελ ηζόηεηα ησλ γσληώλ ζα 

έρνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν      είλαη 

εγγξάςηκν θαη άξα 

                
Δειαδή           παξάιιειεο επζείεο θαη 

αθνύ   κέζν ηνπ    ζα είλαη θαη ην   κέζν ηνπ 

    Απνδείμακε ινηπόλ όηη       θαη θαηά ζπλέπεηα      . 


