
 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ  ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Β΄  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗ IMC STAGE III 

ΑΠΡΙΛΗ   2016 

 
  Χρόνος Εξέτασης:  2ώρες 
Ημερομηνία: 20/04/2016                     Ώρα εξέτασης: 15:45 -17:45 

 
ΟΔΗΓΙΕ:  
1. Να λφςετε όλα τα κζματα, αιτιολογώντας πλήρως τισ απαντιςεισ ςασ. 
2. Κάκε κζμα βακμολογείται με 10 μονάδεσ. 
3. Να γράφετε με μπλε ι μαφρο μελάνι (τα ςχιματα επιτρζπεται με μολφβι) 
4. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ. 
5. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ υπολογιςτικισ μθχανισ.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

1. Δίνεται το ςφνολο  
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Να βρείτε όλεσ τισ δυνατζσ τιμζσ του  x. 

 

2. Ζςτω  ,x y  και z  τρεισ κετικοί αρικμοί που ικανοποιοφν τισ εξιςώςεισ 1xyz   , 
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ακζραιοι , ςχετικά πρώτοι μεταξφ τουσ.  Να βρείτε :  m n . 

 

3. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράσ  5α. Πάνω ςτισ πλευρζσ ΒΓ και ΓΔ παίρνουμε ςθμεία Ε 

και Ζ τζτοια ώςτε  ΕΓ = ΖΔ = α.  Σα ευκφγραμμα τμιματα ΒΖ και ΔΕ τζμνονται ςτο ςθμείο  

Κ. Αν θ ευκεία ΑΚ τζμνει τθν ευκεία ΕΖ ςτο ςθμείο Θ, τότε 

               (α)  να αποδείξετε ότι ΑΘ  ΕΖ 

               (β)  να υπολογίςετε  το μικοσ τθσ ΑΘ ςυναρτιςει του α. 

 

4. Ζνασ μακθτισ ζχει 9 κομμάτια  χαρτιοφ. Παίρνει μερικά από αυτά και  κόβει  το κακζνα 

ςε 9 κομμάτια. τθ ςυνζχεια, επιλζγει οριςμζνα από αυτά τα κομμάτια και κόβει και 

πάλι το κακζνα ςε 9 κομμάτια. υνεχίηει τθν ίδια διαδικαςία αρκετζσ φορζσ με τα 

κομμάτια που ζχει κάκε φορά. Θα ιταν δυνατόν κάποια ςτιγμι  να ζχει ςυνολικά 2015 

κομμάτια χαρτιοφ; 

 

5. Σζςςερισ ποδοςφαιρικζσ ομάδεσ Α, Β, Γ και Δ παίηουν ςε ζνα τουρνουά. Σο κάκε ηευγάρι 

ομάδων παίηει ακριβώσ ζνα παιχνίδι, και ο νικθτισ παίρνει 2 πόντουσ ενώ ο θττθμζνοσ 

παίρνει 0. Αν ο αγώνασ είναι ιςοπαλία, κάκε ομάδα παίρνει από 1 βακμό. Ο Γιάννθσ  

άκουςε από τον εκφωνθτι του ραδιοφώνου να  λζει «Η ομάδα Δ  κατζλαβε τθν  τζταρτθ 

κζςθ. Δεν  υπάρχουν δφο ομάδεσ που να ζχουν ίδιο αρικμό πόντων, και θ μόνθ ιςοπαλία 

ιταν το παιχνίδι  μεταξφ τθσ Α και Β ομάδασ» . Ο Γιάννθσ απογοθτεφτθκε  γιατί θ ομάδα 

του  δεν αναφζρκθκε καν. Να βρείτε τθ κζςθ που κατζλαβε θ ομάδα του Γιάννθ, κακώσ 

και τον αρικμό των πόντων που πιρε  θ κάκε ομάδα. 


