
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

B' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

«Ευκλείδης» 

Ημερομηνία: 03/03/2012          Ώρα εξέτασης: 10:00-14:30 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Πρόβλημα 1: Στην ακολουθία (  ) με γενικό όρο                , ο   είναι    

                       πρώτος αριθμός. Να βρείτε το μέγιστο πλήθος διαδοχικών όρων της    

                       ακολουθίας που είναι πρώτοι αριθμοί. 

Λύση 

Οι όροι της ακολουθίας είναι:                             (   )   

δηλαδή οι όροι της ακολουθίας είναι διαδοχικά της μορφής 

   (    )    (    )    (    )    (    )    (    )  

Θα προσδιορίσουμε τη μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει το   για να έχουμε   

διαδοχικούς όρους πρώτους. Προφανώς ο μέγιστος αριθμός διαδοχικών πρώτων όρων θα 

είναι 5. 

 Αν     , τότε ο δεύτερος όρος είναι ο 14, που είναι σύνθετος, άρα     

 Αν     , τότε ο δεύτερος όρος είναι ο 15, που είναι σύνθετος, άρα      

 Εξετάζουμε τι συμβαίνει αν    . Τότε ο   παίρνει μια από τις μορφές  

                        με    . Έχουμε λοιπόν τις περιπτώσεις: 

1.      και αφού ο   είναι πρώτος,    , είναι    , οπότε έχουμε τη 

διαδοχή πρώτων όρων: 5, 17, 29, 41, 53, δηλαδή       

2.        τότε θα έχουμε ότι ο τρίτος όρος της ακολουθίας γίνεται 

    (    )        (    )   (    ), σύνθετος αριθμός. 

3.        τότε θα έχουμε ότι ο πέμπτος  όρος της ακολουθίας γίνεται 

    (    )        (    )   (    ), σύνθετος αριθμός. 

4.        τότε θα έχουμε ότι ο δεύτερος όρος της ακολουθίας γίνεται 

    (    )        (    )   (    ), σύνθετος αριθμός. 

5.        τότε θα έχουμε ότι ο τέταρτος  όρος της ακολουθίας γίνεται 

    (    )        (    )   (    ), σύνθετος αριθμός. 

Άρα το μέγιστο πλήθος διαδοχικών όρων της  ακολουθίας που είναι πρώτοι αριθμοί είναι για 

     .  

 

 

  



Πρόβλημα 2 : Να βρείτε όλα τ   α πολυώνυμα  ( ) , που έχουν την ιδιότητα  

 (   )   ( )     για κάθε      

Λύση 

Έστω   ( )     
       

             με     .  

Τότε (1) : (   )   ( )     για κάθε    , απ’ όπου          . 

Άρα   ( )     
        . 

Από την (1) έχουμε για            : {
       
        

 {
   

 

 

    
 

 

 . 

Έτσι   ( )  
 

 
   

 

 
     , με     . 

Πρόβλημα 3: Δίνεται τρίγωνο     και σημείο   στο εσωτερικό του τέτοιο ώστε η    να             

                      τέμνει την    στο Δ, η    να τέμνει την    στο   και να ισχύει  

                               και        Αν η διχοτόμος της γωνίας      και η   

                      μεσοκάθετη του    τέμνονται στο σημείο  , να αποδείξετε ότι το τρίγωνο   

                           είναι ισόπλευρο.   

Λύση 

Αρκεί να αποδείξουμε ότι 

                        

Έστω   σημείο πάνω στο    τέτοιο ώστε  

        . 

Έχουμε: 

{
        

              
       ( ) 

Επίσης από το θεώρημα του Μενελάου στο τρίγωνο 

      με διατέμνουσα την    , παίρνουμε 

  

  
 
  

  
 
  

  
          ( ) 

Από τις (1) και (2) και επειδή                

έχουμε ότι τα τρίγωνα               είναι ίσα και άρα 

         

Δηλαδή το τρίγωνο      είναι ισόπλευρο και θα έχουμε            

 

Πρόβλημα 4: Λόγω της οικονομικής κρίσης, 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Λεμεσού, 

για να   πετυχαίνουν καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές τους, αποφάσισαν 

να οργανωθούν σε ομάδες επιχειρήσεων με τον εξής τρόπο: 

i. Σε κάθε ομάδα να εντάσσονται όχι περισσότερες από 50 επιχειρήσεις 

και  



ii. Οποιεσδήποτε δύο επιχειρήσεις να ανήκουν και οι δύο σε τουλάχιστον 

μια ομάδα επιχειρήσεων. 

A. Να βρείτε ποιο είναι το ελάχιστο δυνατό πλήθος ομάδων επιχειρήσεων 

που μπορεί να γίνει με αυτό τον τρόπο. 

 

B. Να βρείτε ποιο είναι το ελάχιστο δυνατό πλήθος ομάδων επιχειρήσεων 

που μπορεί να γίνει με αυτό τον τρόπο, αν επιπλέον σε οποιεσδήποτε 

δύο ομάδες επιχειρήσεων πρέπει να ανήκουν το πολύ 80 επιχειρήσεις. 

 

 

Λύση 

Α. Από τις υποθέσεις του προβλήματος διαπιστώνουμε ότι, αν μια επιχείρηση    ανήκει σε 2 

μόνο ομάδες επιχειρήσεων, έστω Α ομάδα και Β ομάδα, τότε και στις δύο ομάδες θα 

συμμετείχαν το πολύ  49 επιχειρήσεις στην Α ομάδα και 49 επιχειρήσεις στην Β ομάδα, αφού 

θέλουμε να έχουμε στην κάθε ομάδα     πλήθος επιχειρήσεων και τον ελάχιστο αριθμό 

ομάδων. Τότε όμως και στις δύο ομάδες θα είχαμε          επιχειρήσεις  στις δύο 

ομάδες, από τις υπόλοιπες 99 επιχειρήσεις εκτός της   , που είναι άτοπο. 

Άρα κάθε επιχείρηση πρέπει να συμμετέχει σε τουλάχιστον 3 ομάδες επιχειρήσεων. 

Επομένως το ελάχιστο πλήθος ομάδων θα είναι: 

     

  
    

Ένα παράδειγμα πως μπορεί να γίνει αυτό είναι: 

Ονομάζουμε                      τις 100 επιχειρήσεις και τις εντάσσουμε σε τέσσερα 

σύνολα με πληθικό αριθμό 25, έστω τα ακόλουθα: 

  {           } 

  {             } 

  {             } 

  {              } 

Τότε οι 6 δυνατοί συνδυασμοί που δημιουργούνται                              , 

μας δίνουν τον ελάχιστο δυνατό αριθμό ομάδων που δημιουργείται με τις απαιτήσεις του 

προβλήματος. 

 

Β. Αρκεί να διαιρεθούν οι 100 επιχειρήσεις σε 10 σύνολα πληθικού αριθμού 10 έστω   

                              

και να σχηματιστούν για παράδειγμα οι παρακάτω 6 ομάδες επιχειρήσεων 

{              } 

{              } 

{              } 

{              } 

{              } 

{              }  

 

 

 

 


