
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
 
 
 
Ημερομηνία: 18/12/2021                                  Ώρα Εξέτασης: 09:30 - 12:30 

ΟΔΗΓΙΕΣ:  
1. Να λύσετε όλα τα θέματα, αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας. 
2. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 10 μονάδες. 
3. Να γράφετε με μπλε ή μαύρο μελάνι (τα σχήματα επιτρέπεται με μολύβι). 
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 
5. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής. 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
Πρόβλημα 1 
Αν 𝛼𝛼,𝛽𝛽 και  γ  είναι μη μηδενικοί πραγματικοί αριθμοί έτσι ώστε : 

𝛼𝛼 + 1
𝛽𝛽

= 5 ,   𝛽𝛽 + 1
𝛾𝛾

= 12  και   𝛾𝛾 + 1
𝛼𝛼

= 13 

να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:       𝛼𝛼𝛽𝛽𝛾𝛾 + 1
𝛼𝛼𝛽𝛽𝛾𝛾

 

 
Πρόβλημα 2 
Σε ένα αθλητικό όμιλο το 90% των αθλητών ασχολείται με τουλάχιστο ένα από τα τρία δημοφιλή 

αθλήματα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ. Αν γνωρίζουμε ότι το 35% των αθλητών 

του ομίλου ασχολείται με την πετόσφαιρα, το 39% με την καλαθόσφαιρα, το 64% με το 

ποδόσφαιρο, το 9% με την πετόσφαιρα και την καλαθόσφαιρα, το 19% με το ποδόσφαιρο και την 

πετόσφαιρα, το 24% με το ποδόσφαιρο και την καλαθόσφαιρα και ότι 36 αθλητές του ομίλου 

ασχολούνται και με τα τρία αθλήματα, να βρείτε πόσοι αθλητές του ομίλου ασχολούνται μόνο με 

Ποδόσφαιρο ή μόνο με Καλαθόσφαιρα ή μόνο με Πετόσφαιρα.  

 

Πρόβλημα 3 
Σε τετράπλευρο 𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢 οι γωνίες του  ∠𝛢𝛢 και  ∠𝛢𝛢 είναι παραπληρωματικές. Οι προεκτάσεις των 

πλευρών 𝛢𝛢𝛢𝛢 και 𝛢𝛢𝛢𝛢 τέμνονται στο 𝛦𝛦 και οι προεκτάσεις των 

πλευρών 𝛢𝛢𝛢𝛢 και 𝛢𝛢𝛢𝛢  τέμνονται στο 𝛧𝛧. Η διχοτοτόμος  𝛧𝛧𝛧𝛧  του 

τριγώνου 𝛢𝛢𝛧𝛧𝛢𝛢 τέμνει την 𝛢𝛢𝛢𝛢 στο 𝛫𝛫.  

Να αποδείξετε ότι:   

(α)  𝛦𝛦𝛧𝛧 =  𝛦𝛦𝛫𝛫 , 

(β) η διχοτόμος 𝛦𝛦𝛦𝛦  του τριγώνου 𝛢𝛢𝛦𝛦𝛢𝛢 τέμνει κάθετα την 𝛧𝛧𝛧𝛧.  

 

Πρόβλημα 4  

α) Να βρείτε πόσοι είναι οι πενταψήφιοι αριθμοί που σχηματίζονται με τα ψηφία 1, 2, 3, 4 και 5   

     αν τα ψηφία εμφανίζονται μια φορά σε κάθε αριθμό. 

(β) Τους πενταψήφιους αυτούς αριθμούς τους προσθέτουμε. Να βρείτε το άθροισμα τους. 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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