
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Β' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

«Ευκλείδης» 

Ημερομηνία: 14/03/2009          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 : Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει ζεύγος φυσικών αριθμών  (   ) που  

                        ικανοποιεί την εξίσωση              . 
 

 

Πρόβλημα 2 :Δυο άνισοι κύκλοι τέμνονται στα σημεία Μ και Ν. Από σημείο Δ της ευθείας              

                       ΜΝ, που βρίσκεται προς το μέρος του Ν φέρουμε εφαπτόμενες  προς τους δυο   

                       κύκλους και έστω Σ και Τ  τα σημεία επαφής. Οι κάθετες στις εφαπτόμενες  

                      στα σημεία επαφής τέμνονται στο Κ. Να αποδείξετε ότι       αν και   

                       μόνον αν τα σημεία Σ, Ν, Τ  είναι συνευθειακά.  

 

 

Πρόβλημα 3 :Χίλιοι Ευρωπαίοι πολίτες, που δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι, πρόκειται να         

                       ψηφίσουν στη Λεμεσό στις Ευρωεκλογές και έχει δοθεί στον καθένα     

                       διαφορετικός ειδικός «εκλογικός αριθμός » από  000 έως 999. Οι πιο πάνω   

                       ψηφοφόροι θα ψηφίσουν στα 100 εκλογικά τμήματα της Λεμεσού, που είναι   

                       αριθμημένα από 00 έως 99, ως εξής: 

                       Ο ψηφοφόρος με «εκλογικό αριθμό »  χ  ψηφίζει σε εκείνο το εκλογικό τμήμα,   

                       που ο αριθμός του προκύπτει αν από το χ  διαγράψουμε ένα από τα τρία ψηφία   

                       του. Να δείξετε ότι, με την παραπάνω διαδικασία, όλοι οι ψηφοφόροι  

                       (α) μπορούν να ψηφίσουν σε 50 εκλογικά τμήματα 

                       (β) δεν μπορούν να ψηφίσουν σε λιγότερα από 40 εκλογικά τμήματα. 

 

 

Πρόβλημα 4 :Να βρείτε τις συναρτήσεις         για τις οποίες ισχύουν: 

                       ( )   ( )     ,   ( )    
                       (2)  η    είναι «ένα προς ένα» 

                       (3)   ( ( )   )   (   ( )) ,  για όλους τους πραγματικούς     . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CYPRUS MATHEMATICAL SOCIETY  

B΄ SELECTION COMPETITION FOR LYCEUM LEVEL 

 

«Ευκλείδης» 

Date: 14/03/2009                                     Time duration: 10:00-14:30 

Instructions: 
1. Solve all the problems by showing your work . 

2. Write with blue or black ink  . (For figures you can use pencil)    

3. Do not use corrector liquid    (Tipp-ex). 
4. Do not use calculators    .      

 

 

Problem 1 :   

Show that there is no pair of natural numbers  (   ) that satisfies the equation 

              . 
 

Problem 2 : 

Two unequal circles intersect at the points Μ and Ν. From a point Δ of the line ΜΝ, 

which is located towards Ν we draw tangents to the two circles with touching points Σ 

and Τ . The perpendicular lines on the tangents at the points of touching intersect at K. 

Prove that       if and only if the points Σ, Ν, Τ are collinear. 

 

 Problem 3 :   
One thousand European citizens, who are non Cypriots, plan to vote in Lemesos during 

the Euro-Parliament elections. They received different “voting number” from 000 to 999. 

The voters above will vote in the 100 election centres of Lemesos, which are numbered 

from 00 to 99 in the following way: 

The voter with “voting number” x is voting in the election centre whose number is 

derived from x if we delete one of its three digits.  

Show that, based on the procedure above, all the voters,  

                       (a) can vote in 50 election centres. 

                       (b) they cannot vote in less than 40 election centres. 

 

 

     Problem 4 :    

     Find the functions         for which the following are valid: 

                       ( )   ( )     ,   ( )    
                       (2)    is one-to-one 

                       (3)   ( ( )   )   (   ( )) ,  for all real numbers    . 


