
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

«Ευκλείδης» 

Ημερομηνία: 18/01/2020          Ώρα εξέτασης: 10:00-14:30 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 
1. Να λύσετε όλα τα θέματα αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας. 
2. Να γράφετε με μπλε ή μαύρο μελάνι. (Τα σχήματα επιτρέπεται με μολύβι) 
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού (Tipp-ex). 
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.      

 
Πρόβλημα 1:  Αν 𝑥𝑥 ∈ ℝ ορίζουμε [𝑥𝑥] ως τον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που είναι μικρότερος 
ή ίσος με τον 𝑥𝑥. Για παράδειγμα: [𝜋𝜋] = 3, και [−1,5] = −2. 
Να βρείτε το σύνολο των λύσεων της εξίσωσης 

[𝑥𝑥2] + [𝑥𝑥] = 2020 
 
Πρόβλημα 2 : : Να βρεθούν όλες οι τριάδες πρώτων αριθμών (𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟) έτσι ώστε: 

𝑝𝑝 2𝑞𝑞⁄ + 5,      𝑞𝑞 2𝑟𝑟⁄ + 5,    𝑟𝑟 2𝑝𝑝⁄ + 5 
(με τον συμβολισμό 𝛼𝛼 ∕ 𝑏𝑏 εννοούμε ότι ο αριθμός 𝛼𝛼 είναι διαιρέτης του αριθμού 𝑏𝑏). 
 
Πρόβλημα 3: Δίνεται τρίγωνο ⊿𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢  εγγεγραμμένο σε κύκλο 𝜔𝜔 . Η κάθετη στην 𝛢𝛢𝛢𝛢   στο 𝛢𝛢 
τέμνει ξανά τον 𝜔𝜔 στο σημείο 𝛭𝛭 και η κάθετη στην 𝛢𝛢𝛢𝛢 στο 𝛢𝛢 τέμνει ξανά τον 𝜔𝜔 στο σημείο 𝛮𝛮. 
Οι κάθετες από τα σημεία 𝛭𝛭 και 𝛮𝛮 προς τις ευθείες 𝛢𝛢𝛢𝛢 και 𝛢𝛢𝛢𝛢 αντίστοιχα τέμνονται στο σημείο 
𝛨𝛨. Ονομάζουμε 𝛵𝛵 το σημείο τομής των ευθειών 𝛢𝛢𝛨𝛨 και 𝛭𝛭𝛮𝛮. Αν η διχοτόμος της γωνίας ∠𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢 
τέμνει το κύκλο στο σημείο 𝛱𝛱, να αποδείξετε ότι η ευθεία 𝛵𝛵𝛱𝛱  διέρχεται από το μέσον του 
τμήματος 𝛢𝛢𝛢𝛢. 
 
 
Πρόβλημα 4: Ο Δημήτρης και ο Στέλιος συμφωνούν να παίξουν ένα παιχνίδι με αριθμούς ως 
εξής: «Γράφουν εναλλάξ στον πίνακα θετικά τέλεια τετράγωνα με τον όρο ότι ένα τέλειο 
τετράγωνο μπορεί να γραφεί αρκετές φορές.» 
Αν το άθροισμα των αριθμών που είναι γραμμένοι στον πίνακα γίνει μεγαλύτερο του 24 αυτός 
που έγραψε τον τελευταίο αριθμό χάνει το παιχνίδι. 
Αν ο Δημήτρης ξεκινά πρώτος το παιχνίδι να βρείτε ποιος από τους δύο παίκτες έχει στρατηγική 
νίκης και να εξηγήσετε την στρατηγική. 
 


