
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 

 

 

 

Ημερομηνία: 10/12/2016                                   Ώρα Εξέτασης: 09:30-11:30 

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 

Στθν πιο κάτω  αρικμθτικι  πυραμίδα να βρείτε  το άκροιςμα των  αρικμϊν   τθσ δωδζκατθσ    

γραμμισ  .                                                

                                                                   1 

                                                           3             5 

         7               9           11  

                                     13               15             17            19                          ...      

Λύση 

Για να βροφμε τον  πρϊτο όρο τθσ δεφτερθσ γραμμισ   προςκζςαμε ςτον  πρϊτον  όρο τθσ 

προθγοφμενθσ  2  και βρικαμε το 1+2 =  3. Για να βροφμε ςτον  πρϊτο όρο τθσ τρίτθσ γραμμισ   

προςκζςαμε ςτον  πρϊτον  όρο  τθσ  προθγοφμενθσ 2 + 2  και βρικαμε  το  3+2.2 = 7  . Ο πρϊτοσ  

όροσ  τθσ  τζταρτθσ   γραμμισ  είναι  7 +3.2 = 13  τθσ  πζμπτθσ  γραμμισ είναι   13 +4.2 =21. τθσ  

ζκτθσ  γραμμισ είναι   21 +5.2 =31  και ςυνεχίηοντασ βρίςκουμε οτι ο πρϊτοσ όροσ  τθσ ζβδομθσ 

είναι  43 , τθσ όγδοθσ  είναι 57, τθσ ζννατθσ  63 τθσ  δζκατθσ 91 τθσ   ενδζκατθσ  111 και τθσ  

δωδζκατθσ 133. Ζτςι θ δωδζκατθ  γραμμι ζχει τουσ όρουσ: 

 

133 , 135 , 137 , 139 , 141 , 143 ,145 , 147 ,149 , 151 , 153 , 155 . 

Το άκροιςμα  133 + 135 + 137 + 139 + 141 + 143 +145 + 147 +149 + 151 + 153  + 155 = 

= (133 + 155) + (135 +153 ) +(137 +151) +(139 + 149) +(141 +147 ) +(143 +145) =  

= 288 +288 +288+288+288 +288 = 6.288 =  1728.           

 

Β’ τρόποσ  

Υπολογίηουμε το άκροιςμα κάκε ςειράσ,  

1θ ςειρά ζχει άκροιςμα 1 = 1Χ1Χ1 

2θ ςειρά ζχει άκροιςμα 8 =2Χ2Χ2 

3θ ςειρά ζχει άκροιςμα 27 =3Χ3Χ3 

4θ ςειρά ζχει άκροιςμα 64 =4Χ4Χ4 

… 

12θ ςειρά 12Χ12Χ12=1728 

τ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 



 

 

 

Πρόβλημα 2 

Σε μια αίκουςα υπάρχουν  34 παιδιά. Σε κάκε κρανίο μπορεί να κακιςουν 2 παιδιά. Σε κρανία που 

κάκονται ζνα αγόρι με ζνα κορίτςι βρίςκονται τα 3/4 των αγοριϊν και τα  2/3 των κοριτςιϊν.  

(α)Να βρείτε πόςα κορίτςια ζχει ςτθν αίκουςα.  

(β)Να βρείτε τον μικρότερο αρικμό κρανίων ςτον οποίο κάκετε τουλάχιςτον ζνα αγόρι.   

 

Λφςθ  

Τα ¾  του αρικμοφ των αγοριϊν είναι ίςο με τα 2/3 του αρικμοφ των κοριτςιϊν  

δθλαδι  9/12 του αρικμοφ των αγοριϊν είναι ίςο με τα 8/12 του αρικμοφ των κοριτςιϊν.  

Δθλαδι για κάκε 9 κορίτςια που ζχει θ αίκουςα υπάρχουν 8 αγόρια  

Άρα ςυνολικά υπάρχουν 18 κορίτςια και 16 αγόρια.  

 

Τα ¾ των αγοριϊν , ( ¾ του 16 =12)  δθλαδι 12 αγόρια κάκονται με κορίτςι άρα χρειάηονται 12 

κρανία  

Επίςθσ τα υπόλοιπα 4 αγόρια μποροφν να κακίςουν ανα δφο ςε κάκε κρανίο άρα χρειάηονται 

ακόμα 2 κρανία  

Συνολικά 14 κρανία χρειάηονται για να κακίςουν όλα τα αγόρια  

  

Πρόβλημα 3 

Στο πιο κάτω  ςχιμα  τα  ΑΒΓΔ  και  ΕΗΘΒ είναι τετράγωνα  . Αν  το εμβαδό του ΕΗΘΒ είναι  9 τετ. 

εκατ. και το εμβαδό του ΘΔΗ  είναι 32 τετ. εκατ.  Να βρείτε το εμβαδό  του ΑΘΗΕ  και  το εμβαδό  

του ΔΓΘΗ . 

                                                  
Λύση  

Αφοφ  το εμβαδό  τετραγϊνου   ΕΗΘΒ είναι  9 τετ. εκατ. το ΕΒ  είναι 3 εκ. και αφοφ  το εμβαδό  

ιςοςκελοφσ  τργϊνου   ΔΘΗ είναι  32 τετ. εκατ.  τότε το ΘΗ είναι  8 εκ. .Αφοφ το  ΘΗ  είναι 8 εκ. και το  

ΗΘ 3 εκ. θ  πλευρά  του τετραγϊνου  είναι  11 τετ. εκατ. οπότε  τοεμβαδό  τουΑΒΓΔ  είναι  

11.11=121   τετ. εκατ. Το  ΘΗ είναι  11-3 = 8 εκ. και το ΕΗ =3 εκ. το   εμβαδό  του  ΑΘΗΕ  είναι  3.8 =24  

τετ.εκ. και  Το εμβαδό  του ΔΓΘΗ =  121 – 9 –24 – 32 = 56 τετ.εκ. 

 

 

 

 

 

 



Πρόβλημα 4 

Να βρείτε ζνα τετραψιφιο αρικμό με διαφορετικά ψθφία ο οποίοσ όταν πολλαπλαςιαςτεί επί 4 , 

δίνει τον αρικμό αντεςτραμμζνο. 

 

Λύζε 1 

Έζησ όηη ν αξρηθόο αξηζκόο είλαη Κ=    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ηόηε ν ηειηθόο αξηζκόο ζα είλαη 4Κ=    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Ο αξηζκόο 4Κ είλαη ηεηξαςήθηνο δειαδή κηθξόηεξνο ηνπ 10000,άξα ν αξηζκόο Κ ζα είλαη 

κηθξόηεξνο ηνπ 2500. Δειαδή νη πηζαλέο ηηκέο ηνπ πξώηνπ ςεθίνπ α είλαη ην 1 θαη ην 2. (Σ1) 

Ο αξηζκόο 4Κ δηαηξείηε κε 4 άξα ην   ̅̅̅̅  δηαηξείηαη κε ην 4 θαη άξα είλαη δπγόο (Σ2)    

Από ηα (Σ1) θαη (Σ2) πξνθύπηεη όηη α=2    

Αθνύ   ̅̅̅̅  δηαηξείηαη κε ην 4 θαη α=2 ηόηε πηζαλέο ηηκέο γηα ην   ̅̅̅̅  είλαη 12, 32, 52, 72, 92 

δειαδή πηζαλέο ηηκέο β είλαη 1,3,5,7,9 (Σ3) 

Επεηδή Κ κηθξόηεξνο ηνπ 2500 ηόηε   ̅̅̅̅  κηθξόηεξν ηνπ 25 κε α=2 δειαδή νη πηζαλέο ηηκέο 

ηνπ β πεξηνξίδνληαη ζε 1 θαη 3.  

Αλ β=3 ηόηε ν αξηζκόο ν Κ ζα είλαη κεηαμύ ηνπ 2300 θαη 2400 δειαδή ν 4Κ ζα είλαη κεηαμύ 

9200 θαη 9600. Έηζη ην δ=9 ηόηε ην γ είλαη 2 ή 3 ή 4 ή 5.  

Αλ γ=2 ηόηε Κ =2329 θαη 4Κ =9232 αιιά                  

Αλ γ=3 ηόηε Κ =2339 θαη 4Κ =9332 αιιά                   

Αλ γ=4 ηόηε Κ =2349 θαη 4Κ =9432 αιιά                  

Αλ γ=5 ηόηε Κ =2359 θαη 4Κ =9532 αιιά                 άξα ην       

Αλ β=1 ηόηε ν αξηζκόο Κ ζα είλαη κεηαμύ ηνπ 2100 θαη 2200 δειαδή ν 4Κ ζα είλαη κεηαμύ 

8400 θαη 8800. Έηζη ην δ=8 θαη πηζαλέο ηηκέο γηα ην  γ είλαη 4, 5, 6, 7.  

Αλ γ=4 ηόηε Κ =2148 θαη 4Κ =8412 αιιά                  

Αλ γ=5 ηόηε Κ =2158 θαη 4Κ =8512 αιιά 2158               

Αλ γ=6 ηόηε Κ =2168 θαη 4Κ =8612 αιιά                  

Αλ γ=7 ηόηε Κ =2178 θαη 4Κ =8712 θαη                              

άξα ν αξηζκόο Κ=2178 

Λφςθ 2 

    Έζησ όηη ν αξηζκόο είλαη ν αβγδ. Αθνύ ν αξηζκόο πνιιαπιαζηαδόκελνο επί 4 δίλεη 

γηλόκελν ηεηξαςήθην πνπ ππνρξεσηηθά ζα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 4000, ην πξώην ςεθίν ηνπ 

α ζα ηζνύηαη 

 κε 1 ή 2. Τν γηλόκελν δρ4 είλαη πάληνηε άξηηνο άξα ην α=2 θαη ην δ=8. 

Έρνπκε     1010010001010010004  θαη αθνύ α=2 

θαη δ=8 

  210100800081010020004    

210100800032404008000    

2101003240400    

  6030390  ή δηαηξώληαο δηα 30     2113  θαη επεηδή 202   ζεκαίλεη 

20113   άξα β=1 θαη 2γ=13+1=14 ,έηζη γ=7. Ο αξηζκόο είλαη 2178. 

 


