
 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ  ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

  

 

Ημερομηνία: 06/12/2014                     Ώρα εξέτασης: 09:30 -12:30 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 

Πρόβλημα 1:  Να προςδιορίςετε τα ςφνολα   και  , που ικανοποιοφν τισ παρακάτω  

                        ιδιότθτεσ: 

                        (α)     {                  } 

                        (β)       

                        (γ) Το ςφνολο Α περιζχει δυο άρτιουσ 

                        (δ)      και     

                        (ε)            

 

Λύση 

Λόγω των (α), (β), (δ) είναι      και    . Επιπλζον, λόγω των (γ), (ε) ζχουμε ότι 

  {         } και   {        }. 

 
 

Πρόβλημα 2: Να βρείτε τον εξαψιφιο αρικμό          , αν γνωρίηετε ότι ο   
                       διαιρείται με τον     . 
 
Λύση 
Ζχουμε:              

Ο     είναι πολλαπλάςιο του    , άρα     . 

Ο     είναι πολλαπλάςιο του   , άρα                           

Επειδι τα       είναι ψθφία, οι μόνεσ περιπτϊςεισ είναι:                 ι  

               . 

Ο     είναι πολλαπλάςιο του    , ςυνεπϊσ                          . 

Επειδι τα       είναι ψθφία, θ μόνθ περίπτωςθ είναι:                     

Συνδυάηοντασ τϊρα τθν       με τισ       και      , παίρνουμε ωσ μοναδικι δεκτι λφςθ τθν  

       . Άρα ο αρικμόσ είναι         . 

 
  
 
 
 
 
 
 

Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 



Πρόβλημα 3: Στθν πλευρά    παραλλθλογράμμου      παίρνουμε ςθμείο  ,  
                       τζτοιο ϊςτε           . Αν θ  ευκεία    τζμνει τθν προζκταςθ τθσ  
                       πλευράσ    ςτο ςθμείο  , να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγϊνου  

                           ιςοφται με το 
 

  
 του εμβαδοφ του παραλλθλογράμμου     . 

 
Λύση 
 

Φζρνουμε τα   ,     και ςυμβολίηουμε   το εμβαδόν του παραλλθλογράμμου      και   
το εμβαδόν του τριγϊνου     . Τότε  

                                    
 

 
 . 

Άρα                 . 
Επίςθσ,                     . 

Τελικά,         
 

 
      

 

 
    

 

  
 . 

 
 
Πρόβλημα 4: Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ζτοσ υπάρχει τουλάχιςτον μια Τρίτθ και                           
                         . 
 
Λύση 

 

 Αν θ χρονιά δεν είναι δίςεκτθ  
 
Ζςτω ότι 13 Ιανουαρίου είναι θμζρα  . Τότε: 
13 Φεβρουαρίου κα είναι θμζρα     (μετά από 4 εβδομάδεσ και 3 θμζρεσ). 
13 Μαρτίου κα είναι και πάλι θμζρα     (μετά από 4 εβδομάδεσ και 0 θμζρεσ) 
13 Απριλίου κα είναι θμζρα     (μετά από 4 εβδομάδεσ και 3 θμζρεσ) 
13 Μαΐου κα είναι θμζρα           
13 Ιουνίου κα είναι θμζρα       
13 Ιουλίου κα είναι θμζρα     
13 Αυγοφςτου κα είναι θμζρα         
13 Σεπτεμβρίου κα είναι θμζρα     
13 Οκτωβρίου κα είναι θμζρα       
13 Νοεμβρίου κα είναι θμζρα     
13 Δεκεμβρίου κα είναι θμζρα     
 



 Αν θ χρονιά είναι δίςεκτθ  
 
Ζςτω ότι 13 Ιανουαρίου είναι θμζρα  . Τότε: 
13 Φεβρουαρίου κα είναι θμζρα     (μετά από 4 εβδομάδεσ και 3 θμζρεσ). 
13 Μαρτίου κα είναι και πάλι θμζρα     (μετά από 4 εβδομάδεσ και 1 θμζρα) 
13 Απριλίου κα είναι θμζρα       (μετά από 4 εβδομάδεσ και 3 θμζρεσ) 
13 Μαΐου κα είναι θμζρα      
13 Ιουνίου κα είναι θμζρα       
13 Ιουλίου κα είναι θμζρα       
13 Αυγοφςτου κα είναι θμζρα     
13 Σεπτεμβρίου κα είναι θμζρα     
13 Οκτωβρίου κα είναι θμζρα         
13 Νοεμβρίου κα είναι θμζρα     
13 Δεκεμβρίου κα είναι θμζρα     
 
Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ υπάρχουν όλεσ οι θμζρεσ:  
                          και ςυνεπϊσ μια τουλάχιςτον θμζρα του 
ζτουσ είναι Τρίτθ και 13. 
 

 


