
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γ' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

«Ευκλείδης» 

Ημερομηνία: 12/04/2014          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: Έστω 𝜈𝜈 ∈ ℕ  με 𝜈𝜈 ≥ 2 . Αν υποθέσουμε ότι το 𝜈𝜈  διαιρεί τον 𝛢𝛢 = 3𝜈𝜈 + 4𝜈𝜈 , να 
αποδείξετε ότι το 7 διαιρεί τον 𝜈𝜈. 
                        
Πρόβλημα 2 : Για κάθε θετικό ακέραιο 𝜅𝜅 θεωρούμε την ακολουθία  (𝛼𝛼𝜈𝜈)  που ορίζεται από τον 
αναδρομικό τύπο 

𝛼𝛼𝜈𝜈+1 = �𝜅𝜅 + 𝛼𝛼𝜈𝜈 ,    𝛼𝛼1 = √𝜅𝜅 
α) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία συγκλίνει για κάθε σταθερό ακέραιο 𝜅𝜅 ≥ 1, και να βρείτε το 
όριό της. 
β) Να προσδιορίσετε τις τιμές του 𝜅𝜅 ώστε το όριο της ακολουθίας (𝛼𝛼𝜈𝜈) να είναι ακέραιος 
αριθμός. 
γ) Να αποδείξετε ότι αν το 𝜅𝜅 είναι περιττός αριθμός, τότε το όριο της ακολουθίας είναι άρρητος 
αριθμός. 
 
Πρόβλημα 3: Δίνεται ένα τετράπλευρο 𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢 εγγεγραμμένο σε κύκλο (𝛰𝛰,𝜌𝜌), και έστω 𝛬𝛬,𝛭𝛭 τα 
έγκεντρα των τριγώνων ⊿𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢 και ⊿𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢 αντίστοιχα. Φέρουμε την κάθετη ευθεία (𝜀𝜀1) από το 𝛬𝛬 
προς την ευθεία 𝛢𝛢𝛢𝛢 και την κάθετη ευθεία (𝜀𝜀2) από το 𝛭𝛭 προς την ευθεία 𝛢𝛢𝛢𝛢. Αν 𝛲𝛲 το σημείο 
τομής των (𝜀𝜀1) και (𝜀𝜀2) να αποδείξετε ότι η κάθετη από το σημείο 𝛲𝛲 προς την ευθεία 𝛬𝛬𝛭𝛭 περνά 
από το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος  𝛬𝛬𝛭𝛭. 

 
                      Πρόβλημα 4: Σε ένα 𝜈𝜈 × 𝜈𝜈   (𝜈𝜈 ∈ ℕ∗)τετράγωνο που χωρίζεται σε 𝜈𝜈2  μοναδιαία τετράγωνα 

(πλευράς 1), με ευθείες παράλληλες προς τις πλευρές του, έχουν επιλεγεί κάποια μοναδιαία 
τετράγωνα και έχουν χρωματιστεί. Αποδείξτε ότι αν ο αριθμός των χρωματισμένων τετραγώνων 
είναι τουλάχιστον 𝜈𝜈 �√𝜈𝜈 + 1

2
�, τότε υπάρχει ένα ορθογώνιο του οποίου οι κορυφές είναι κέντρα 

των χρωματισμένων τετραγώνων. 
 


