
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

B' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

«Ευκλείδης» 

Ημερομηνία: 02/03/2013          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.      

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 

Πρόβλημα 1: Αν   πρώτος αριθμός και   ακέραιος να βρείτε όλα τα ζεύγη       που    

                       ικανοποιούν την εξίσωση  

           

Προτεινόμενη  λύση: 

Η δεδομένη εξίσωση γράφεται: 

           ( 
   
   ) ( 

   
   )      

Αν αναλύσουμε τον αριθμό του δεύτερου μέλους σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τότε θα 

έχουμε 

        
     

      

   
 

όπου ο εκθέτης   είναι περιττός αριθμός γιατί αλλιώς θα ήταν το δεύτερο μέλος τέλειο 

τετράγωνο που είναι άτοπο γιατί το πρώτο μέλος δεν μπορεί να είναι τέλειο τετράγωνο. Επίσης 

οι πρώτοι            είναι όλοι περιττοί (γιατί το πρώτο μέλος της εξίσωσης είναι περιττός 

αριθμός). Τότε αν    ( 
   

     
   

    )     , το   θα διαιρούσε και την διαφορά των 

 
   

     
   

   , δηλαδή                , όμως       άτοπο, άρα      

Επομένως ο ένας από του δύο όρους   
   

        
   

    θα είναι       και ο άλλος    για 

     . Οπότε διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 

 Αν  
   

       και έστω        (περιττός αριθμός). Τότε θα έχουμε 

 
   
                      

   
           

Το γινόμενο         είναι δύναμη του   μόνο αν      Άρα  

  
   

     
   

 
        Τότε η αρχική εξίσωση θα μας δώσει, 

                  . Άρα οι λύσεις μας είναι τα ζευγάρια               

 Αν  
   

       και έστω        (περιττός αριθμός). Τότε θα έχουμε 

 
   
                      

   
               

Αφού           περιττός αριθμός είναι δύναμη του   μόνο αν      Άρα  



  
   

    
   

 
        Τότε η αρχική εξίσωση θα μας δώσει, 

                 . Άρα οι λύσεις μας είναι τα ζευγάρια               
 

 

Πρόβλημα 2 : Να προσδιορίσετε όλα τα ζεύγη       των συναρτήσεων       ,       

                        (όπου   το σύνολο των πραγματικών αριθμών) που ικανοποιούν την 

 (      )                  

                        για όλους τους πραγματικούς   και    
Προτεινόμενη  λύση: 

Αντικαθιστώντας     για   στην δεδομένη συναρτησιακή εξίσωση παίρνουμε 

 (     )                     

Χρησιμοποιώντας αυτή την εξίσωση για –     στην θέση του   θα έχουμε 

         (      )                                    

Τώρα για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς        , θέτοντας      και       

παίρνουμε 

                        

Αν   ένας άλλος τυχαίος πραγματικός αριθμός θα έχουμε όμοια 

                        
Καθώς επίσης  

                        
Προσθέτοντας όλες αυτές τις εξισώσεις παίρνουμε 

(           )       (           )      

 (           )          
Τώρα, δεδομένων οποιονδήποτε τριών πραγματικών αριθμών           μπορούμε να ορίσουμε 

τρείς πραγματικούς αριθμούς           τέτοιοι ώστε                        
Επομένως η εξίσωση γίνεται 

                                |

      
      
      

|     

Το τελευταίο αποδεικνύει ότι τα τρία σημεία                    και          από την γραφική 

παράσταση της   είναι συνευθειακά. Άρα η γραφική  παράσταση της   είναι ευθεία, δηλαδή 

είτε είναι μια σταθερά ή μια γραμμική συνάρτηση. 

Έστω ότι έχουμε            όπου      . Αντικαθιστώντας       για       στην      
και αν ονομάσουμε         θα έχουμε                Τότε η     γίνεται 

 (     )                             

                        
Επομένως συγκρίνοντας τους συντελεστές του    έχουμε                 

 Αν    , τότε η     γίνεται        , και επομένως      , άρα μια λύση 

είναι              
 Αν    , τότε η     γίνεται                    άρα      Επομένως 

                      
Εύκολα μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι οι λύσεις αυτές ικανοποιούν την συναρτησιακή 

εξίσωση.  

 



 Πρόβλημα 3: Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο    . Από σημείο   της πλευράς του    φέρουμε  

παράλληλη προς την πλευρά   , που τέμνει την πλευρά    στο σημείο    Έστω 

  σημείο της πλευράς     Πάνω στην ευθεία     παίρνουμε σημεία   και   (προς 

το ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την   ) τέτοια ώστε            και      
    . Αν οι περιγεγραμμένοι κύκλοι      και      αντίστοιχα των τριγώνων 

     και      τέμνονται στα σημεία    ,  να αποδείξετε ότι τη ευθεία    

διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών    και     
Προτεινόμενη  λύση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έστω    το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου     ,    το κέντρο του 

περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου      και   το σημείο τομής της    με τον κύκλο     . 
Έχουμε από τα δεδομένα του προβλήματος  

                                              
Από την τελευταία ισότητα γωνιών μας δείχνει ότι η    είναι εφαπτομένη του κύκλου     . 
Όμοια               , άρα η    είναι εφαπτομένη του κύκλου     . Δηλαδή η    

είναι κοινή εφαπτόμενη των κύκλων      και     . Άρα το σημείο   είναι το κέντρο ομοθεσίας 

τους. Η ομοθεσία στέλνει το σημείο   στο  , και το σημείο   στο     
Επομένως έχουμε        Έχουμε,                , δηλαδή το τετράπλευρο      

είναι εγγράψιμο και έστω       ο περιγεγραμμένος κύκλος του. 

Τότε η ευθεία    είναι ο ριζικός άξονας των           και η ευθεία     είναι ο ριζικός άξονας 

των          . Άρα ο ριζικός άξονας των           , δηλαδή η    ,περνά από το σημείο τομής 

των        (ριζικό κέντρο). 



Πρόβλημα 4: Έστω το σύνολο   {          } και   {              }   . 

                       Να βρείτε την ελάχιστη τιμή του  , για την οποία υπάρχουν         που 

ικανοποιούν την ιδιότητα: αν    , τότε      ή        .  

Προτεινόμενη  λύση: 

Από τον ορισμό του συνόλου   θα πρέπει τα διατεταγμένα ζευγάρια           , αν 

προσθέσουμε η αφαιρέσουμε τα στοιχεία του να μας δίνουν το     {          }. Άρα θα 

πρέπει το πλήθος των ζευγαριών  αυτών να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του   . Όμως το    μπορεί 

να πάρει και την τιμή   αν     . Επομένως  όλα τα διατεταγμένα ζεύγη           θα είναι 

σε πλήθος όσες οι διατάξεις των     ανά  , δηλαδή 

  
    

      

        
 

      

      
         

Άρα θα έχουμε την ανισότητα  

                    

Λύνοντας την τελευταία ανίσωση, βρίσκουμε      
Αν    , θα έχουμε            δηλαδή όλα τα διατεταγμένα ζευγάρια του συνόλου    θα 

είναι    στο πλήθος. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι    {           } με            . Τότε υποχρεωτικά 

θα έχουμε        Επομένως διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 

 Αν      , τότε για να πάρουμε  το      θα πρέπει     . Για να πάρουμε τα 

στοιχεία           θα πρέπει           
 Αν      τότε θα έχουμε             , δηλαδή για δύο διατεταγμένα 

ζευγάρια η διαφορά των στοιχείων τους θα μας δίνουν το ίδιο  . Αυτό όμως είναι 

άτοπο αφού τα ζευγάρια είναι όλα     και εμείς θέλουμε να έχουμε από την 

πρόσθεση ή την διαφορά των στοιχείων τους τουλάχιστον     διαφορετικά 

αποτελέσματα. 

 Αν      τότε θα έχουμε         . Τότε θα έχουμε             ή 

             Άτοπο για τον ίδιο λόγο όπως προηγουμένως. 

 Αν      , τότε     . Και θα έχουμε      και       άτοπο γιατί 

              
 Αν      , τότε     . Και θα έχουμε      και       άτοπο. 

 Αν      , τότε          ,       άτοπο. 

 Αν      , τότε          ,       άτοπο. 

 Αν      , τότε          ,       άτοπο. 

 Αν      , τότε          ,       άτοπο. 

 Αν      , άτοπο. 

Άρα    . 

Το σύνολο   {          } ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος. Επομένως         


