
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

A΄ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΩΝ ΣΩΝ 15 1/2  ΕΣΩΝ 

«Επθιείδεο» 

Ημεπομηνία:  04/02/2012    Ώπα εξέτασηρ: 10:00-14:30 

ΟΔΗΓΙΕ: 

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

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

3. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ . 
4. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο.                                                                        

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 

 

  Πρόβλημα:1 Να βξείηε ηηο κε κεδεληθέο ιύζεηο (x, y ,ω) ηνπ ζπζηήκαηνο  

         

         

         

  

Προτεινόμενη λύση:                       

             

             

             

  

 

Αξρηθά εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη νη ηξηάδεο                         είλαη κε κεδεληθέο 

ιύζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Αλαδεηνύκε θαη άιιεο κε κεδεληθέο ιύζεηο         ηνπ ζπζηήκαηνο κε      . 

Πνιιαπιαζηάδνπκε αλά δπν ηηο εμηζώζεηο θαη παίξλνπκε ην ηζνδύλακν ζύζηεκα:  

 

             

             

             
  

            

             

            

  
           
        

 

 

          
          
          

   

         
         
         

              
 

  
 
  

  
 
 

  
  

Σπλεπώο ην ζύλνιν S ηωλ κε κεδεληθώλ ιύζεωλ         ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

                             
 

  
 
  

  
 
 

  
    

 

 

 

 

 

 

 



Πρόβλημα 2 :Δίλεηαη νξζνγώλην ΑΒΓΓ δηαζηάζεωλ 3 θαη 4. Από ην Α θέξνπκε ηελ θάζεηε πξνο 

ηε δηαγώλην ΒΓ πνπ ηελ ηέκλεη ζην ζεκείν Κ. Η παξάιιειε από ηπραίν ζεκείν Μ 

ηνπ ΑΚ πξνο ηε δηαγώλην ΒΓ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην ζεκείν Ν.  

Αλ ΝΖ, ΝΗ είλαη νη θάζεηεο πξνο ηηο δηαγώληνπο ΑΓ, ΒΓ αληίζηνηρα (Ζ ζεκείν ηεο 

ΑΓ θαη Η ζεκείν ηεο ΒΓ), λα ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα (ΝΖ)+(ΝΗ) . 

Προτεινόμενη λύση: 

 

 

Από ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα παίξλνπκε όηη  

      
Από ηελ νκνηόηεηα ηωλ νξζνγωλίωλ 

ηξηγώλωλ      θαη      ζα έρνπκε 

             
 

 
 

Από ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα ζην ηξίγωλν 

    έρνπκε        
 

 
 
 

    
  

 
. 

Τν ηεηξάπιεπξν      είλαη νξζνγώλην θαη άξα              
Επίζεο έρνπκε, αθνύ       ,              . Επίζεο από ην ηζνζθειέο ηξίγωλν      

παίξλνπκε          , επνκέλωο ην ηξίγωλν      ,όπνπ   ην ζεκείν ηνκήο ηωλ 

         , είλαη ηζνζθειέο θαη άξα        
Δειαδή ηα νξζνγώληα ηξίγωλα               είλαη ίζα θαη άξα ζπκπεξαίλνπκε όηη 

               Από ηηο              , ζα έρνπκε          
  

 
  

 

 

Πρόβλημα 3 :Να βξείηε ηηο αθέξαηεο ζεηηθέο ιύζεηο (x, y) ηεο εμίζωζεο 
 

 
        

 

 
      

Προτεινόμενη λύση: 

Η εμίζωζε γίλεηαη ηζνδύλακα                     : (1),  απ’ όπνπ πξνθύπηεη όηη ν 

    είλαη άξηηνο θαη έζηω       ,  κε     . 

Άξα                  , δειαδή ν     είλαη άξηηνο θαη έζηω  

       ,  κε β    . 

Η (1) γξάθεηαη (2):                         , πνπ είλαη άξηηνο, άξα  

ν    είλαη άξηηνο θαη έζηω     ,  κε     . 

Η εμίζωζε (2) γξάθεηαη           : (3) ,  πνπ ζεκαίλεη όηη ν   είλαη πεξηηηόο θαη έζηω 

      ,  κε λ    . 

Η (3) γξάθεηαη                              ,  απ’ όπνπ  

             
      

 
   

      

 
  θαη αθνύ  λ     είλαη λ             . 

Γηα           πξνθύπηεη όηη                αληίζηνηρα, πνπ είλαη αδύλαην. 

Όκωο γηα     παίξλνπκε      θαη άξα             θαη  

 
     
      

               . 

Τέινο θαη ην δεύγνο              είλαη επίζεο ιύζε ηεο εμίζωζεο 



Πρόβλημα 4 :Να εμεηάζεηε αλ ην ζύλνιν                  κπνξεί λα ρωξηζηεί ζε 

ππνζύλνια, έηζη ώζηε ην κέγηζην ζηνηρείν θάζε ηέηνηνπ ππνζπλόινπ λα ηζνύηαη κε 

ην άζξνηζκα όιωλ ηωλ ππνινίπωλ ζηνηρείωλ ηνπ ζπλόινπ  .    

Προτεινόμενη λύση: 

 

Υπνζέηνπκε όηη ην Α κπνξεί λα ρωξηζηεί ζε ηέηνηα ππνζύλνια.  

Τόηε ην ζηνηρείν 2012 ζα είλαη ην κέγηζην ελόο ππνζπλόινπ. 

Τν 2011 δελ κπνξεί  λα είλαη ζηνηρείν ελόο άιινπ ππνζπλόινπ, δηόηη ηόηε ζα ήηαλ ην κέγηζην 

ζηνηρείν ηνπ ππνζπλόινπ απηνύ θαη ζα έπξεπε λα ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηωλ ππνινίπωλ 

ζηνηρείωλ ηνπ Α, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ ην 2012, άηνπν. 

Άξα ην 2011 αλήθεη ζην ίδην ππνζύλνιν πνπ αλήθεη ην 2012. Όκνηα ην 2010 αλήθεη ζην ίδην 

ππνζύλνιν πνπ αλήθνπλ ηα 2011, 2012 θ.ν.θ. κέρξη ην ζηνηρείν 1. 

Τόηε όκωο ζα έπξεπε 2012=1+2+3+…+2011, πνπ είλαη άηνπν. 

Σπλεπώο ην ζύλνιν Α δελ κπνξεί λα ρωξηζηεί ζε ηέηνηα ππνζύλνια, όπωο ην πξόβιεκα 

πεξηγξάθεη. 

 


