
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 

 

 

Ημερομηνία: 12/11/2016                                   Ώρα Εξέτασης: 10:00-12:00 

ΟΔΗΓΙΕ:  

1. Να λφςετε όλα τα κζματα, αιτιολογϊντασ πλιρωσ τισ απαντιςεισ ςασ. 
2. Κάκε κζμα βακμολογείται με 10 μονάδεσ. 
3. Να γράφετε με μπλε ι μαφρο μελάνι (τα ςχιματα επιτρζπεται με μολφβι). 
4. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ. 
5. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ υπολογιςτικισ μθχανισ.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

Πρόβλημα 1 

(α)     Να δείξετε ότι   

(β)     Να βρείτε τθν τιμι του ακζραιου αρικμοφ   για τον οποίο ιςχφει θ ςχζςθ 

 
 

Πρόβλημα 2 

Ο Πζτροσ μπογιατίηει ζνα δωμάτιο ςε 15 ϊρεσ, ο Γιάννθσ μπορεί να μπογιατίηει 50% πιο γριγορα 

από τον Πζτρο και ο Κϊςτασ μπορεί να μπογιατίηει δυο φορζσ πιο γριγορα από τον Πζτρο. Ο 

Πζτροσ ξεκινά να μπογιατίηει  το δωμάτιο και για μια ϊρα και 30 λεπτά δουλεφει μόνοσ του. Μετά 

ζρχεται ο Γιάννθσ και μαηί με το Πζτρο δουλεφουν μαηί μζχρι που μπογιατίηουν  το μιςό δωμάτιο. 

Στθν ςυνζχεια ζρχεται ο Κϊςτασ και ςυνεχίηουν όλοι μαηί να δουλεφουν μζχρι να μπογιατίςουν  το 

δωμάτιο. Να βρείτε από τθν ϊρα που ξεκίνθςε ο Πζτροσ,  πόςα ςυνολικά λεπτά χρειάςτθκαν και οι 

τρεισ  να τελειϊςουν το βάψιμο του δωματίου. 

 

Πρόβλημα 3 

Δίνονται οι πραγματικοί αρικμοί   x,,,     με      0 a  που ικανοποιοφν τισ 

ςυνκικεσ : 
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  Να υπολογίςετε τθ τιμι του  x . 

 

Πρόβλημα 4 

Στο πιο κάτω ςχιμα δίνεται  ΑΒ//ΔΓ, Ε και Ζ  ςθμεία 

των ΑΒ και ΔΓ αντίςτοιχα. Τα ΑΖ, ΒΖ, ΕΔ και ΕΓ είναι 

ευκφγραμμα τμιματα και οι αρικμοί 19, 21, x  και  57 

που βρίςκονται μζςα ςτα τρίγωνα αντιπροςωπεφουν 

τα εμβαδά των αντίςτοιχων τριγϊνων. Να βρείτε τθν 

τιμι  του x .                                                          

Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

άτιτλο-y
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Εμβαδόν(012) =  1.8899 εκατ.²

Εμβαδόν(012) =  5.6971 εκατ.²

Εμβαδόν(012) =  5.4023 εκατ.²

19

Εμβαδόν(012) =  2.1847 εκατ.²

21

Εμβαδόν(012) =  5.6971 εκατ.²
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