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Οδηγίες
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.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

Πρόβλημα 1. Να βρεθεί το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 22
2021 με τον αριθμό 97.

Πρόβλημα 2. Δίνεται το σύνολο S = {1,2,3, . . . ,3ν}, όπου ν φυσικός αριθμός. Αν T είναι ένα
υποσύνολο του S, συμβολίζουμε μεΣ(T ) το άθροισμα των στοιχείων του T . (Αν T = ∅, ορίζουμε
Σ(T ) = 0.)

(α) Να βρείτε το πλήθος των υποσυνόλων T του S με |T | = 3 τέτοια ώστε τοΣ(T ) να διαιρείται
με το 3.

(β) Να αποδείξετε ότι το πλήθος των υποσυνόλων T του S τέτοια ώστε το Σ(T ) να διαιρείται
με το 3 είναι

8ν + 2ν+1
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Σημείωση:Με |X| συμβολίζουμε τον πληθικό αριθμό του συνόλου X, δηλαδή το πλήθος των
στοιχείων τουX.

Πρόβλημα 3. Θεωρούμε τη συνάρτηση f : N0 → R με τις εξής ιδιότητες

• f(0) ̸= 0

• f(1) = 5
2

• Για κάθεm,n ∈ N0, ισχύει ότι

f(n)f(m) = f(n+m) + f(n−m)

Να βρείτε τον τύπο της f .

Σημείωση:Με N0 συμβολίζουμε το σύνολο N0 = {0,1,2,3, . . .}.

Πρόβλημα 4. Δίνεται τρίγωνο△ABΓ με AB ̸= BΓ και∆,E,Z τα μέσα των πλευρών BΓ,AΓ

καιAB αντίστοιχα. Με διαμέτρους τα τμήματαAB καιAΓ γράφουμε ημικύκλια εξωτερικά του
τριγώνου. Οι ευθείες ∆E και ∆Z τέμνουν τα ημικύκλια στα σημεία Θ και H αντίστοιχα. Οι
εφαπτόμενες των ημικυκλίων στα σημείαΘ καιH τέμνονται στο I. Αν η∆A τέμνει τον περιγε
γραμμένο κύκλο του τριγώνου△H∆Θ στο σημείο X, να αποδείξετε ότι οι ευθείες IX και HΘ

τέμνονται πάνω στην ευθεία BΓ .


