
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

A΄ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΩ ΣΩΝ 15 1/2  ΕΣΩΝ 

«Επθιείδεο» 

Ημεπομηνία:  23/01/2016    Ώπα εξέτασηρ: 10:00-14:30 

ΟΔΗΓΙΕ: 

1. Να ιύζεηε όλα ηα ζέκαηα αιτιολογώνταρ πιήξσο ηηο απαληήζεηο ζαο. 

2. Να γξάθεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη. (Τα ζρήκαηα επηηξέπεηαη κε κνιύβη) 

3. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ . 
4. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο.      

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 

 

Πρόβλημα 1 : Να βξείηε όιεο ηηο ηξηάδεο         ζεηηθώλ αθεξαίσλ, πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο 

ηζόηεηεο: 

{
              

           
 

 

Προτεινόμενη λύση 

 

                           .   

Επνκέλσο από ηε δεύηεξε εμίζσζε παίξλνπκε                 

Από ηε δεύηεξε εμίζσζε πξνθύπηεη όηη ν α είλαη άξηηνο          . 

 Αλ     ηόηε      , πνπ είλαη αδύλαηνλ. 

 Αλ     ηόηε          Δειαδή                         
 

Λύζεηο:                                 . 

 

 

 

 

 

 

 



Πρόβλημα 2 : Δίλεηαη νμπγώλην ηξίγσλν      κε          (δειαδή ε γσλία    είλαη 

δηπιάζηα ηεο γσλίαο   ). Από ην ζεκείν   θέξνπκε θάζεηε πξνο ηελ    ε νπνία ηέκλεη ηελ    

ζην ζεκείν   θαη πάλσ ζηελ πξνέθηαζε ηεο     πξνο ην   παίξλνπκε ζεκείν   ηέηνην ώζηε 

       Φέξνπκε ηελ επζεία    ε νπνία ηέκλεη ηελ    ζην ζεκείν  . Οη θάζεηεο από ηα 

ζεκεία   θαη   πξνο ηελ επζεία    ηέκλνπλ ηελ    ζηα ζεκεία   θαη   αληίζηνηρα. Να 

απνδείμεηε 

(α) Τν ηεηξάπιεπξν      είλαη παξαιιειόγξακκν  

(β)           

 

Προτεινόμενη λύση 

 

(α) Από ην ηζνζθειέο ηξίγσλν      έρνπκε:             .  

Έηζη                    : (1) θαη 

                        : (2). Από ηηο (1), (2) πξνθύπηεη όηη ην   είλαη ην 

κέζνλ ηεο   . 

Τα νξζνγώληα ηξίγσλα           είλαη ίζα, αθνύ έρνπλ ηηο ππνηείλνπζεο ίζεο θαη  

         . Άξα      , δειαδή ην   είλαη ην κέζνλ ηεο   .  

Σπλεπώο ην ηεηξάπιεπξν      είλαη παξαιιειόγξακκν, αθνύ νη δηαγώληνί ηνπ δηρνηνκνύληαη. 

(β) Από ηελ (1) θαη επεηδή ε      είλαη εμσηεξηθή ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ     , έρνπκε 

δηαδνρηθά:                                             . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρόβλημα 3 : Έζησ   ζεηηθόο αθέξαηνο αξηζκόο. Να απνδείμεηε όηη ν αξηζκόο    κπνξεί λα 

γξαθεί σο δηαθνξά ηεηξαγώλσλ δύν ζεηηθώλ αθεξαίσλ αξηζκώλ. 

 

Προτεινόμενη λύση 

 

Αξρηθά αλ    , δελ  ππάξρνπλ ζεηηθνί αθέξαηνη, ώζηε ν αξηζκόο       λα γξάθεηαη σο 

δηαθνξά ηεηξαγώλσλ δπν ζεηηθώλ αθεξαίσλ. Θα απνδείμνπκε ην πξόβιεκα γηα ζεηηθνύο 

αθεξαίνπο    . 

Θέινπκε λα δείμνπκε όηη γηα θάζε αθέξαην      ππάξρνπλ ζεηηθνί αθέξαηνη  ,          έηζη 

ώζηε: 

         ή                

Αξθεί λα βξνύκε   ,   έηζη ώζηε         θαη      . 

Από ηε ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζώζεσλ έρνπκε: 

  
      

 
      

      

 
 

Επεηδή  νη         και         είλαη άξηηνη  (γηλόκελα δηαδνρηθώλ αθεξαίσλ), νη    θαη   

είλαη αθέξαηνη. 

 

Πρόβλημα 4 : Γηα έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκό ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 

 Κάζε ςεθίν είλαη έλα από ηα ςεθία       θαη  . 

 Κάζε δύν ζπλερόκελα ςεθία ηνπ είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο. 

 Τν ςεθίν ησλ ρηιηάδσλ θαη ην ςεθίν ησλ κνλάδσλ είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο. 

 Τν ςεθίν ησλ ρηιηάδσλ δελ είλαη κεγαιύηεξν από νπνηνδήπνηε άιιν ςεθίν. 

Να βξείηε πόζνη ηέηνηνη ηεηξαςήθηνη αξηζκνί ππάξρνπλ. 

 

Προτεινόμενη λύση 

 

Είλαη πξνθαλέο όηη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν   ςεθίν. 

(α) Αλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν   ςεθία, απηά κπνξνύλ λα επηιεγνύλ κε (
 
 
)    

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Τν κηθξόηεξν ςεθίν ζα ηνπνζεηεζεί σο ςεθίν ρηιηάδσλ θαη 

δεθάδσλ, ελώ ην κεγαιύηεξν ζα ηνπνζεηεζεί σο ςεθίν εθηνληάδσλ θαη κνλάδσλ ηνπ 

δεηνύκελνπ ηεηξαςήθηνπ. Σπλεπώο, νη δηαθνξεηηθνί ηεηξαςήθηνη ζηελ πεξίπησζε απηή 

είλαη      . 



(β) Αλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν   ςεθία, απηά κπνξνύλ λα επηιεγνύλ κε (
 
 
)    

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Τν κηθξόηεξν ςεθίν ζα ηνπνζεηεζεί σο ςεθίν ρηιηάδσλ. Αλ 

ηνπνζεηεζεί θαη σο ςεθίν δεθάδσλ, ηόηε ηα άιια δύν ηνπνζεηνύληαη κε   

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Αλ ην κηθξόηεξν ςεθίν δελ επαλαιεθζεί, ηόηε έλα από ηα 

ελαπνκείλαληα   ηνπνζεηείηαη σο ςεθίν δεθάδσλ, ελώ ην άιιν σο ςεθίν εθηνληάδσλ 

θαη κνλάδσλ ηνπ δεηνύκελνπ ηεηξαςήθηνπ. Σπλεπώο, νη δηαθνξεηηθνί ηεηξαςήθηνη ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη:           . 

(γ) Αλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηα   ςεθία, ηόηε ην κηθξόηεξν ςεθίν ζα ηνπνζεηεζεί σο 

ςεθίν ρηιηάδσλ, ελώ ηα ππόινηπα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ κε      δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο. Σπλεπώο, νη δηαθνξεηηθνί ηεηξαςήθηνη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη        

 

Έηζη, νη δηαθνξεηηθνί ηεηξαςήθηνη πνπ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, είλαη:          . 

 


