ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ Ε.Μ.Ε.
ΑΡΧΙΜΗΔΗ - ΜΙΚΡΟΙ
1994-1995
1.

Θεσξνύκε ηνπο αξηζκνύο Α= ( 2 0 +8 21 : 16 15 +6 27 10 : 81 7 ) 63
Β= ( 2

25

2

: 2 5 +1 ) 54 .

Πνηνο είλαη κεγαιύηεξνο;
Θεσξνύκε 6 δηαδνρηθνύο θπζηθνύο αξηζκνύο.
Έζησ α ην άζξνηζκα ησλ ηξηώλ πξώησλ θαη β ην άζξνηζκα ησλ ηξηώλ άιισλ.
Δίλαη δπλαηόλ λα ηζρύεη αβ=19951995 ;

2.

ηα ηεηξάγσλα ελόο 3 x 3 πίλαθα είλαη γξακκέλα ηα ςεθία 0, (ζρ. 1).
Λακβάλνπκε έλα 2 x 2 ηεηξάγσλν ηνπ πίλαθα θαη ζηνπο αξηζκνύο πνπ ππάξρνπλ
πξνζζέηνπκε ην 1.
Να εμεηάζεηε, αλ κεηά από κεξηθέο θνξέο ν πίλαθαο κπνξεί λα γίλεη όπσο

3.

ζρ. 1

ζρ. 2

ζην ζρήκα 2.

Σξεηο ζθαίξεο από ρξπζάθη έρνπλ αθηίλεο x, 2x, 3x.
Aλ ε κεγάιε ζθαίξα αμίδεη 5.400.000δξρ, λα βξεζεί πόζν αμίδνπλ ζπλνιηθά νη
δύν κηθξέο;

4.

1996-1997
Έζησ ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ ηνπ νπνίνπ νη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ Β θαη Γ
ηέκλνληαη ζην Γ. Οη κεζνθάζεηνη ησλ ΒΓ θαη ΓΓ ηέκλνπλ ηε ΒΓ ζηα Δ θαη Ε
αληίζηνηρα.
1) Να δεηρηεί όηη ΒΔ=ΔΕ=ΕΓ.
2) Να βξεζεί ηη κέξνο ηνπ εκβαδνύ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ είλαη ην εκβαδόλ ηνπ
ηξηγώλνπ ΒΓΔ.

1.

Να βξεζνύλ όινη νη θπζηθνί αξηζκνί λ ώζηε ε Α =λ 4 +4λ 3 +5λ 2 +6λ λα είλαη
ηέιεην ηεηξάγσλν θπζηθνύ αξηζκνύ.

2.

Να εμεηάζεηε αλ κπνξνύκε λα μαλαγξάςνπκε ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 ζε κηα ζεηξά ώζηε:
α) Σν άζξνηζκα νπνησλδήπνηε ηξηώλ δηαδνρηθώλ αξηζκώλ ζηε λέα ζεηξά λα
κελ ππεξβαίλεη ην 16.
β) Σν άζξνηζκα νπνησλδήπνηε ηξηώλ δηαδνρηθώλ αξηζκώλ ζηε λέα ζεηξά λα
κελ ππεξβαίλεη ην 15.

3.
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Γίλνληαη 10 νκόθεληξνη θύθινη θαη 10 αθηίλεο ηνπο.
ηα ζεκεία πνπ νη αθηίλεο ηέκλνπλ ηνλ εζσηεξηθό θύθιν γξάθνπκε δηαδνρηθά
θαη κε ηε θνξά ησλ δεηρηώλ ηνπ ξνινγηνύ, ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10.
ηνλ επόκελν θύθιν γξάθνπκε κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηνπο αξηζκνύο 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. πλερίδνπκε κέρξη ην δέθαην θύθιν πνπ
γξάθνπκε ηνπο αξηζκνύο 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Με ηε δηάηαμε απηή νη αξηζκνί 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 βξίζθνληαη
ζηελ ίδηα αθηίλα θαη νκνίσο γηα ηηο άιιεο αθηίλεο.
ε 50 από ηνπο 100 αξηζκνύο πνπ δηαζέηνπκε βάδνπκε ην πξόζεκν «πιελ»
θξνληίδνληαο ώζηε:
α) ζε θάζε αθηίλα λα ππάξρνπλ αθξηβώο 5 «πιελ» θαη
β) ζε θάζε έλαλ από ηνπ θύθινπο λα ππάξρνπλ αθξηβώο 5 «πιελ».
Να δεηρηεί όηη ην άζξνηζκα ησλ 100 αξηζκώλ πνπ πξνθύπηνπλ είλαη κεδέλ .

4.

1997-1998
1.

Nα βξεζνύλ νη θπζηθνί α, β, γ, δ, ε γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύεη:
1
α+
= 1998 .
1
115
1
1

2.

Έζησ α 1 , α 2 , ..., α λ , ζεηηθνί αξηζκνί.

Να δεηρηεί όηη

(1 3

1

2
1 )(1

3

2
2)

2

1 2

... (1 3

...

2

)

2 2λ .

Έζησ λ πξώηνο κε λ 2 θαη λ 5.
Να δεηρηεί όηη κεηαμύ ησλ (λ πξώησλ) όξσλ ηεο αθνινπζίαο
...
1, 11, 111, ..., 11

1

3.

ππάξρεη έλαο πνπ δηαηξείηαη κε ηνλ λ.
Έζησ θύθινο ( Ο,R ) θαη επζεία (ε) πνπ εθάπηεηαη ζηνλ ( Ο,R ) ζην Α. Μηα
επζεία (ε') παξάιιειε ζηελ ΟΑ ηέκλεη ηνλ ( Ο,R ) ζηα Β, Γ θαη ηελ (ε) ζην Γ (ην
Γ είλαη αλάκεζα ζηα Β, Γ) θαη Δ ην αληηδηακεηξηθό ηνπ Γ. Ζ ΔΑ ηέκλεη ηελ ΒΓ
ζην Ε.
1) Να εμεηάζεηε αλ ην ηξίγσλν ΓΔΕ είλαη ηζνζθειέο.
2) Να δεηρηεί όηη 2ΑΓ=ΔΒ.
3) Αλ Κ ην κέζνλ ηεο ΓΕ, λα δεηρηεί όηη ΑΒ=ΚΟ .
4) Αλ R=2,5 θαη (ΑΓ)=1,5, λα ππνινγηζηεί ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΔΒΕ .

4.
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1999-2000
Γίλνληαη ηξία κε ζπλεπζεηαθά ζεκεία ζην επίπεδν.
Nα βξεζεί επζεία ηνπ επηπέδνπ από ηελ νπνία ηα ηξία ζεκεία λα απέρνπλ ίζεο
απνζηάζεηο.
Πόζεο ηέηνηεο επζείεο ππάξρνπλ;

1.

2.

Γηα ηνλ ηξηςήθην αξηζκό

=100α+10β+γ, μέξνπκε όηη:

1) ην ςεθίν ησλ εθαηνληάδσλ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ησλ
δεθάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ,
2) β(γ+1)=52–4α.
Να βξεζεί ν αξηζκόο.
ε θάπνηα Μαζεκαηηθή Οιπκπηάδα γηα έλα από ηα πξνβιήκαηα πνπ
ηέζεθαλ, ζην νπνίν ε κέγηζηε βαζκνινγία ήηαλ 5, είρακε ηα παξαθάησ
απνηειέζκαηα:
Ο κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ αγνξηώλ ήηαλ 4, ν κέζνο όξνο ησ λ βαζκώλ
ησλ θνξηηζηώλ ήηαλ 3,25 θαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ
καζεηώλ ήηαλ 3,6.
Να βξείηε πόζα αγόξηα θαη πόζα θνξίηζηα πήξαλ κέξνο, αλ ν αξηζκόο ησλ
καζεηώλ ήηαλ κεηαμύ 30 θαη 50.

3.

Σέζζεξηο καζεηέο απνθάζηζαλ λα αγνξάζνπλ βηβιία Μαζεκαηη θώλ, έηζη
ώζηε:
1) θαζέλαο ζα αγνξάζεη 3 βηβιία δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο,
2) θάζε 2 από ηνπο ηέζζεξηο καζεηέο ζα αγνξάζνπλ έλα κόλν ίδην βηβιίν.
Nα βξείηε ην κέγηζην θαη ηνλ ειάρηζην αξηζκό δηαθνξεηηθώλ βηβιίσλ πνπ
κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ ζπλνιηθά νη ηέζζεξηο καζεηέο.

4.

2000-2001
1.

Αλ α, β, x, y είλαη ζεηηθνί αθέξαηνη κε α+β=1, λα απνδείμεηε όηη:
1
αx+βy.
x

y

Πόηε ηζρύεη ε ηζόηεηα;
Οη αξηζκνί κ, λ είλαη αθέξαηνη.
1) Να βξεζνύλ ηα δεύγε (κ,λ) πνπ επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε
(Δ): κ 3 –4κλ 2 =8λ 3 –2κ 2 λ.

2.
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2) Από ηα δεύγε πνπ ζα βξείηε λα πξνζδηνξίζεηε εθείλα πνπ ηθαλνπνηνύλ ηελ
εμίζσζε (Δ'): κ+λ 2 =3.
Έρνπκε 8 ζώκαηα δηαθνξεηηθνύ βάξνπο θαη κηα δπγαξηά ρσξίο ζηαζκά,
δειαδή κε απηήλ κπνξνύκε κόλν λα ζπγθξίλνπκε ηα βάξε δύν ζσκάησλ.
1) Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκόο δπγίζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα
πξνζδηνξίζνπκε ην βαξύηεξν ζώκα;
2) Πόζεο επηπιένλ δπγίζεηο, ζα ρξεηαζζνύκε γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην
δεύηεξν ζε βάξνο ζώκα;

3.

Θεσξνύκε ηξίγσλν ΑΒΓ θαη θέξνπκε ην ύςνο ΑΓ θαη ηηο δηρνηόκνπο ΑΔ, ΒΕ
πνπ ηέκλνληαη ζην Η. Από ην Η θέξνπκε ηελ ΗΘ θάζεηε πξνο ηελ ΑΓ. Δπηπιένλ
θέξνπκε ηελ επζεία x'Ax θάζεηε πξνο ηελ ΑΓ. Ζ πξνέθηαζε ηεο ΔΘ ηέκλεη ηελ
x'Ax ζην Κ.
Να απνδείμεηε όηη ΑΓ=ΑΚ.

4.

2001-2002
Πξνο ην εμσηεξηθό ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ πιεπξ άο α θαηαζθεπάδνπκε
νξζνγώλην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΓΓ κε Γ ˆ Γ=90 ν .
Οη πξνεθηάζεηο ησλ ηκεκάησλ ΓΑ, ΓΒ ηέκλνληαη ζην Δ.
1) Να ππνινγηζηεί ε γσλία Γ ˆ Γ.
2) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΓΓΔ ζπλαξηήζεη ηεο πιεπ ξάο α.
3) Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ηνπ ΒΓ ζπλαξηήζεη ηνπ α .

1.

ηνλ δηαγσληζκό ΑΡΥΗΜΖΓΖ ηεο Δ.Μ.Δ. ζπκκεηέρνπλ αγόξηα θαη θνξίηζηα
πνπ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, ζηνπο ''κηθξνύο'' θαη ηνπο ''κεγάινπο''.
Σα αγόξηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ θεηηλό ΑΡΥΗΜΖΓ Ζ απνηεινύλ ην 55%
απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ο ιόγνο ηνπ πιήζνπο ησλ ''κηθξώλ αγνξηώλ'' πξνο ην
πιήζνο ησλ ''κεγάισλ αγνξηώλ'' ηζνύηαη κε ην ιόγν ηνπ πιήζνπο ησλ ''κηθξώλ''
πξνο ην πιήζνο ησλ ''κεγάισλ''.
Να βξεζεί ν ιόγνο ηνπ πιήζνπο ησλ ''κηθξώλ αγνξηώλ'' π ξνο ην πιήζνο ησλ
''κηθξώλ θνξηηζηώλ''.

2.

Να πξνζδηνξίζεηε ηνπο κε αξλεηηθνύο αθέξαηνπο αξηζκνύο α, β, γ κε α β γ
γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύεη όηη: αβ+βγ+γα –αβγ=2.

3.

4.

Να απνδεηρηεί όηη 1 2 3 ... 2002< ( 2003 ) 2002 .
2

ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΩΝ Δ.Μ.Δ. Γ' ΓΤΜΝΑΗΟΤ

5

2004-2005
Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε ΑΒ//ΓΓ, ΑΒ=α, ΓΓ=2α θαη ΓΒ ΒΓ.
Έζησ Μ ην κέζνλ ηεο ΓΓ, Ο ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ
ΑΒΜΓ, Κ ην ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ ΓΑ, ΓΒ θαη Λ ην ζεκείν ηνκήο ησλ
επζεηώλ ΚΟ θαη ΑΒ.
Να δεηρηεί όηη:
1) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΜΓ είλαη ξόκβνο.
2) Σν ηξίγσλν ΓΓΚ είλαη ηζνζθειέο.
3) Ζ επζεία ΓΛ ηέκλεη ην επζύγξακκν ηκήκα ΚΒ ζην κέζνλ ηνπ .

1.

Αλ ζε ηξηςήθην ζεηηθό αθέξαην Α πξνζζέζνπκε ην πεληαπιάζην ηνπ
αζξνίζκαηνο ησλ ςεθίσλ ηνπ, πξνθύπηεη ν αξηζκόο 840.
Να βξεζεί ν αξηζκόο Α.

2.

3.

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(λ)=

2

1

(
1

1)

, λ ζεηηθόο αθέξαηνο.

1) Να δεηρηεί όηη f(1)=2 2 –1.
2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ αζξνίζκαηνο  =f(1)+f(2)+…+f(100).
Γίλεηαη θύθινο (C) θέληξνπ Ο θαη αθηίλαο R θαζώο θαη ζεκείν Α εθηόο απηνύ
κε ΟΑ=d.
Να πξνζδηνξίζεηε ζεκεία Β, Γ θαη Γ πάλσ ζηνλ θύθιν ( C) έηζη ώζηε λα
ζρεκαηίδεηαη θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε ην κεγαιύηεξν δπλαηό εκβαδόλ .

4.

2006-2007
Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΒ<ΑΓ. Έζησ Η ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηρνηόκσλ ηνπ.
Ζ δηρνηόκνο ΑΓ ηέκλεη ηνλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν (C 2 ) ηνπ ηξηγώλνπ ΒΗΓ ζην

1.

ζεκείν Ν κε Ν Η.
Να πξνζδηνξίζεηε:
1) Σηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓΝ ζπλαξηήζεη ησλ γσληώλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ .
2) Σν θέληξν ηνπ θύθινπ (C 2 ).
Ο αξηζκόο Α=4λ+3, λ αθέξαηνο, είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 11.
Να βξείηε: 1) Σελ κνξθή ηνπ αξηζκνύ λ.
2) Σν ππόινηπν ηεο δηαίξεζεο ηνπ λ 4 κε ην 11.

2.
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Έζησ Α= 2 24 θαη Β= 2 9 , όπνπ θ αθέξαηνο.
Να πξνζδηνξίζεηε ηηο ηηκέο ηνπ θ πνπ είλαη ηέηνηεο ώζηε ε δηαθνξά Α –Β λα
είλαη αθέξαηνο αξηζκόο.

3.

Καζέλαο από ηνπο 50 καζεηέο κηαο ηάμεο έζηεηιε ηα Υξηζηνύγελλα θάξηεο
ζε 25 αθξηβώο ζπκκαζεηέο ηνπ.
Να απνδείμεηε όηη δύν ηνπιάρηζηνλ από ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο πήξαλ ν έλαο
ηελ θάξηα ηνπ άιινπ.

4.

2008-2009
Αλ ν αξηζκόο Κ = 9

2

31 είλαη αθέξαηνο,
7
λα πξνζδηνξίζεηε ηηο ηηκέο ηνπ αθεξαίνπ λ.

1.

2

Από ηελ θνξπθή ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θέξνπκε εκηεπζεία Α x πνπ
ηέκλεη ηελ πιεπξά ΒΓ ζην Γ. Πάλσ ζηελ Α x παίξλνπκε ζεκείν Δ ηέηνην ώζηε
ΒΑ=ΒΔ.
Να ππνινγηζηεί ε γσλία Α ˆ Γ.

2.

Θεσξνύκε ηνπο αξηζκνύο Α = 1 3 5 … 595 597 θαη
4 6 8
598 600
2
4
6
596
599
Β=
…
.
599 601
5 7 9
Να απνδείμεηε όηη:
1) Α<Β.
2) Α< 1 .
5.990

3.

.. .. .. ..
.. .. .. ..

4.

Σν ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηνπο δξόκνπο πνπ ζπλδένπλ ηε πιαηεία κηαο
Σ

πόιεο (ζεκείν Π) κε ην ζρνιείν (ζεκείν ).
ηελ πιαηεία βξίζθνληαη θ καζεηέο θαη μεθηλνύλ κε πξννξηζκό ην ζρνιείν
έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα θηλνύληαη (ζην ζρεδηάγξακκα) κόλν πξνο ηα δεμηά
θαη πξνο ηα άλσ. Οη καζεηέο είλαη ειεύζεξνη λα επηιέμνπλ νπνηαδήπνηε
δηαδξνκή (κε ζθνπό λα θηάζνπλ ζην ζρνιείν).
Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ θ έηζη, ώζηε νπσζδήπνηε δύν
ηνπιάρηζηνλ καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα δηαδξνκή .
Π

