
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 1/2  ΕΤΩΝ 

«Ευκλείδης» 

Ημερομηνία:  06/05/2017    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 . 
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.      

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

Πρόβλημα 1 : Δίνεται η εξίσωση                     . 

Αν ο αριθμός        είναι ρίζα της εξίσωσης     να αποδείξετε ότι ο αριθμός  

   
        

      
 

είναι επίσης ρίζα της εξίσωσης  (1).  

 

Προτεινόμενη λύση  

Αφού ο αριθμός        είναι ρίζα της εξίσωσης           , ισχύει 

        
                        

Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι   

  
               

Έχουμε, 
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και λόγω της (2) θα πάρουμε 

  
           

 

 

 



Πρόβλημα 2 : Δίνεται τρίγωνο       Πάνω στις πλευρές του           παίρνουμε σημεία 

    αντίστοιχα τέτοια ώστε        Η εσωτερική διχοτόμος της γωνίας      τέμνει τον 

περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου      στα σημεία           Αν η κάθετη από το   πάνω 

στην    τέμνει το ευθύγραμμο τμήμα    στο  , να αποδείξετε ότι             
 

Προτεινόμενη λύση 

Από την υπόθεση έχουμε 

          
επομένως θα πάρουμε ότι τα τόξα  

          
του περιγεγραμμένου είναι ίσα μεταξύ τους . 

Άρα 

     , δηλαδή το τρίγωνο      είναι 

ισοσκελές. Επομένως η κάθετη από το   πάνω 

στην    διέρχεται από το μέσον   του    και 

άρα είναι μεσοκάθετη του   . 

Δηλαδή το σημείο   ανήκει στην μεσοκάθετη του 

    Άρα, 

      
Από το τελευταίο συμπεραίνουμε ότι 

                     
Όμως, από την υπόθεση      , παίρνουμε 

               
Άρα ,  από τα προηγούμενα θα έχουμε 

          

Επομένως τα σημεία         βρίσκονται πάνω στον ίδιο κύκλο. Άρα            αφού 

είναι γωνίες εγγεγραμμένες στο ίδιο τόξο του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία         . 

 

Πρόβλημα 3 : Στον πίνακα είναι γραμμένοι οι αριθμοί                              
Κάποιος παίζει το εξής παιχνίδι, ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

Βήμα 1
ο
 : Διαγράφει από τον πίνακα δύο από τους αριθμούς          (έστω ότι διαγράφει τους 

     ) και στην θέση τους γράφει τους αριθμούς                           
Τότε στον πίνακα είναι γραμμένοι οι αριθμοί           
Βήμα 2

ο
 : Διαγράφει από τον πίνακα δύο από τους αριθμούς          (έστω ότι διαγράφει τους 

     ) και στην θέση τους γράφει τους αριθμούς                           
Τότε στον πίνακα είναι γραμμένοι οι αριθμοί           
Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και στα επόμενα βήματα. 

Να εξετάσετε αν μετά από κάποιο πλήθος βημάτων είναι δυνατόν οι δύο από τους τρείς 

αριθμούς που είναι γραμμένοι στον πίνακα να είναι ταυτόχρονα ίσοι με το μηδέν. 

 

Προτεινόμενη λύση 

Θα αποδείξουμε ότι αυτό είναι αδύνατον. 

Παρατηρούμε ότι αρχικά το άθροισμα των αριθμών που είναι γραμμένοι στον πίνακα είναι: 

                                                  
Στο 1

ο
 βήμα, θα έχουμε 

                                           



Στο 2
ο
  βήμα, θα έχουμε 

                                                          

                 

Δηλαδή, παρατηρούμε ότι μετά από κάθε βήμα το άθροισμα των αριθμών που θα είναι 

γραμμένοι στο πίνακα παραμένει αναλλοίωτο και θα ισούται πάντα με          
Άρα, για μπορέσουμε να πετύχουμε το ζητούμενο στον πίνακα θα πρέπει να είναι γραμμένοι οι 

αριθμοί 

           
Τώρα παρατηρούμε ότι το άθροισμα των τετραγώνων των αριθμών που είναι γραμμένοι στον 

πίνακα παραμένει σε κάθε βήμα αναλλοίωτο και είναι                     , δηλαδή λέμε 

ότι παραμένει αναλλοίωτο       
Πράγματι, 

  
    

    
                                                     

                     
Μετά το 1

ο
 βήμα έχουμε 

  
    

    
          

          
    

 

          
    

    
       

    
    

                  
Όμοια και μετά το 2

ο
 βήμα βρίσκουμε ότι  

  
    

    
          

Όμως αν σε κάποιο βήμα γράψουμε τους αριθμούς  

           

Θα έχουμε                                                 
Αυτό όμως είναι αδύνατον από τα προηγούμενα. 

   

 

Πρόβλημα 4 : Να βρείτε όλους τους τετραψήφιους φυσικούς αριθμούς   έτσι ώστε οι αριθμοί 

          (γραμμένοι στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης) να έχουν ίδιο το τελευταίο τετραψήφιο 

τμήμα τους, το οποίο να είναι διαφορετικό του   (δηλαδή, αν το τελευταίο τετραψήφιο τμήμα 

των           είναι     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , τότε     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ). 

 

Προτεινόμενη λύση 

Αν οι αριθμοί           έχουν ίδιο το τελευταίο τετραψήφιο τμήμα τους, τότε ο αριθμός που 

προκύπτει αν τους αφαιρέσουμε θα είναι πολλαπλάσιο του                   . 

Δηλαδή   

                                             
Εμείς από την υπόθεση θέλουμε να ισχύει  

                                            
ή ισοδύναμα 

                                                              
ή  

         ⁄                ⁄                     ⁄                 
και επειδή                          (πρώτοι μεταξύ τους ), θέλουμε 

                ⁄                  ⁄        ⁄    
και 

     ⁄          ⁄                 ⁄            ⁄    
Δηλαδή με άλλο συμβολισμό θέλουμε 



                                                                   
και 

                                                                       
Έχουμε τις εξής περιπτώσεις: 

1
η
 περίπτωση:                                                       

Τότε                                          Οι λύσεις που παίρνουμε για τετραψήφιους 

αριθμούς είναι: 

                         
 

2
η
 περίπτωση:                                            

Τότε θα έχουμε:              και                
Αφού      τότε          . Για ισχύει το τελευταίο θα πρέπει ο   να είναι της μορφής 

             , γιατί τότε θα έχουμε      ⁄                ⁄        ⁄           που 

ισχύει.  Επομένως 

                         
Οπότε θα έχουμε 

                                       
Οι τετραψήφιοι που παίρνουμε είναι 

                      

Επειδή όμως δεν θέλουμε να διαιρείται με το   , απορρίπτεται ο      και οι λύσεις μας είναι  

 

                 

3
η
 περίπτωση:                                             

Τότε θα έχουμε:                         , και παίρνουμε 

                                                                      
Άρα,  

            
Επομένως,  

                          
Οι τετραψήφιοι που παίρνουμε είναι 

                                           
                                                                            

 

4
η
 περίπτωση:                       , απορίπτεται. 

Τελικά οι λύσεις είναι: 

                         
                      

                                           
                                                                            

 


