
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Φιλίππου 33

69 132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλ. 2531028205

Πρόεδρος εξεταστικού 6973358142
e-mail: emerodopis@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34

106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532-3687784 Fax:3641025

e-mail: info@hms.gr
www.hms.gr

6𝜊𝜍 ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» 
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Να γίνουν οι πράξεις: (32 + 2 ⋅ 3) ∶ 5 + (53 − 52 + 05) ∶ (6 − 116) − (72 − 7 ⋅ 22) ∶ 7.

Πρόβλημα 2
Ο Παύλος, ο Τηλέμαχος, η Κλεοπάτρα, η Σοφία και ο Βασίλης κάθονται στις καρέκλες 1,2,3,4
και 5 αντίστοιχα και παίζουν το εξής παιχνίδι: Ένας από αυτούς λέει έναv αριθμό, που είναι
πολλαπλάσιο του 5 και μεγαλύτερος από 0. Κάθε επόμενος λέει τον αριθμό που είπε ο
προηγούμενος του μειωμένο κατά 5. Το παιχνίδι κερδίζει αυτός που θα πει τον αριθμό 0. Για
παράδειγμα, ο Παύλος λέει 35, οπότε ο Τηλέμαχος λέει 30, η Κλεοπάτρα 25 κτλ.

i. Αν το παιχνίδι ξεκινήσει ο Τηλέμαχος λέγοντας τον αριθμό 55, ποιος θα κερδίσει;

ii. Αν τον αριθμό 55 τον έλεγε η Κλεοπάτρα, ποιος θα κέρδιζε;

iii. Τι αριθμό πρέπει να πει κάποιος ώστε να κερδίσει ο ίδιος;

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Πρόβλημα 3

Έχουμε 5 κύβους αριθμημένους από το 1 έως το 5. Ο κύβος 2 έχει διπλάσια ακμή από τον
κύβο 1, ο κύβος 3 έχει διπλάσια ακμή από τον κύβο 2 κτλ. Αν ο κύβος 2 έχει όγκο 8 να βρείτε
την ακμή του κύβου 1 και τον όγκο του κύβου 4.
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

Πρόβλημα 4
Σε μία οικογένεια ο πατέρας και η κόρη έχουν γενέθλια την ίδια μέρα. Στα φετινά τους
γενέθλια συνέβη το εξής: η κόρη έγινε 15 ετών και ο πατέρας 51. Η μητέρα λοιπόν πήρε δυο
τούρτες γενεθλίων όμως αγόρασε μόνο δύο κεράκια, ένα με τον αριθμό 1 και ένα με τον αριθμό
5. Έβαλε τα κεράκια στην τούρτα του πατέρα ώστε ο αριθμός να είναι 51, ο πατέρας έσβησε
τα κεράκια και στη συνέχεια πήρε τα κεράκια τα άλλαξε θέση και τα έβαλε στην τούρτα της
κόρης για να τα σβήσει και αυτή.
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i. Πόσα κεράκια πρέπει να αγοράσει η μητέρα την επόμενη χρονιά, για να σβήσουν στις
τούρτες τους ο πατέρας και η κόρη;

ii. Μετά από πόσα χρόνια από τα φετινά γενέθλια θα συμβεί για δεύτερη φορά οι δεκάδες
από τα έτη της κόρης να είναι μονάδες στα έτη του πατέρα και οι μονάδες στα έτη της
κόρης να είναι δεκάδες στα έτη του πατέρα;

iii. Θα συμβεί και τρίτη φορά το ίδιο φαινόμενο; Μπορούμε να προβλέψουμε κάθε πόσα
χρόνια συμβαίνει αυτό;

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Να γίνουν οι πράξεις: (32 + 2 ⋅ 3) ∶ 5 + (53 − 52 + 05) ∶ (6 − 116) − (72 − 7 ⋅ 22) ∶ 7
Λύση

(32 + 2 ⋅ 3) ∶ 5 + (53 − 52 + 05) ∶ (6 − 116) − (72 − 7 ⋅ 22) ∶ 7 = (1)
= (9 + 6) ∶ 5 + (125 − 25 + 0) ∶ (6 − 1) − (49 − 7 ⋅ 4) ∶ 7 = (2)
= 15 ∶ 5 + 100 ∶ 5 − (49 − 28) ∶ 7 = (3)
= 3 + 20 − 21 ∶ 7 = (4)
= 23 − 3 = 20 (5)

Πρόβλημα 2
Ο Παύλος, ο Τηλέμαχος, η Κλεοπάτρα, η Σοφία και ο Βασίλης κάθονται στις καρέκλες 1,2,3,4
και 5 αντίστοιχα και παίζουν το εξής παιχνίδι: Ένας από αυτούς λέει έναv αριθμό, που είναι
πολλαπλάσιο του 5 και μεγαλύτερος από 0. Κάθε επόμενος λέει τον αριθμό που είπε ο
προηγούμενος του μειωμένο κατά 5. Το παιχνίδι κερδίζει αυτός που θα πει τον αριθμό 0. Για
παράδειγμα, ο Παύλος λέει 35, οπότε ο Τηλέμαχος λέει 30, η Κλεοπάτρα 25 κτλ.

i. Αν το παιχνίδι ξεκινήσει ο Τηλέμαχος λέγοντας τον αριθμό 55, ποιος θα κερδίσει;

ii. Αν τον αριθμό 55 τον έλεγε η Κλεοπάτρα, ποιος θα κέρδιζε;

iii. Τι αριθμό πρέπει να πει κάποιος ώστε να κερδίσει ο ίδιος;

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Λύση

i. 1ος τρόπος
Διαιρώντας το 55 με το 5 έχουμε 55 ∶ 5 = 11, οπότε για να φτάσουμε στον αριθμό 0
πρέπει να μιλήσουν 11 παίκτες μετά τον Τηλέμαχο. Οι παίκτες είναι 5 οπότε διαιρώντας
το 11 με το 5 έχουμε υπόλοιπο 1. Άρα το παιχνίδι κερδίζει ο επόμενος παίκτης από τον
Τηλέμαχο. Δηλαδή η Κλεοπάτρα.

2ος τρόπος
Εφόσον οι παίκτες είναι 5, από τον πρώτο παίκτη μέχρι τον πέμπτο ο αριθμός μειώνεται
κατά 5 ⋅ 5 = 25. Άρα διαιρώντας τον αρχικό αριθμό με το 25, παίρνουμε πηλίκο τον
αριθμό των γύρων που θα παιχτούν μέχρι να ξεκινήσει ο τελευταίος γύρος και υπόλοιπο
τον αριθμό που θα πει αυτός που άρχισε το παιχνίδι, στον τελευταίο γύρο. Διαιρούμε το
υπόλοιπο με το πλήθος των παικτών και το πηλίκο είναι η θέση του νικητή μετά από αυτόν
που ξεκινάει το παιχνίδι. Στο ερώτημα μας έχουμε 55 ∶ 25 = 25 ⋅ 2 + 5, αφού το πηλίκο
είναι 2 και το υπόλοιπο 5, στον 3ο γύρο ο Τηλέμαχος λέει 5 και κερδίζει η Κλεοπάτρα.

ii. Ομοίως με το προηγούμενο ερώτημα θα κερδίσει ο επόμενος παίκτης από αυτόν που είπε
τον αριθμό.Δηλαδή, η Σοφία.
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iii. Από τον 2ο τρόπο λύσης του ερωτήματος i. παρατηρούμε ότι για να κερδίσει το παιχνίδι
αυτός που το ξεκινάει πρέπει να πει ένα θετικό πολλαπλάσιο του 25.

Πρόβλημα 3

Έχουμε 5 κύβους αριθμημένους από το 1 εώς το 5. Ο κύβος 2 έχει διπλάσια ακμή από τον
κύβο 1, ο κύβος 3 έχει διπλάσια ακμή από τον κύβο 2 κ.ο.κ.. Αν ο κύβος 2 έχει όγκο 8 να
βρείτε την ακμή του κύβου 1 και τον όγκο του κύβου 4.
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Λύση
Ο όγκος του κύβου είναι 𝑉 = ( ακμή )3. Παρατηρούμε ότι 8 = 23, οπότε η ακμή του κύβου 2
είναι 2 και η ακμή του κύβου 1 θα είναι 2

2 = 1. Επίσης, η ακμή του κύβου 4 θα είναι διπλάσια
από την ακμή του κύβου 3 που είναι διπλάσια από την ακμή του κύβου 2. Άρα η ακμή του
κύβου 4 θα είναι 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 8, οπότε ο όγκος του κύβου 4 θα είναι 83 = 512.

Πρόβλημα 4
Σε μία οικογένεια ο πατέρας και η κόρη έχουν γενέθλια την ίδια μέρα. Στα φετινά τους
γενέθλια συνέβη το εξής: η κόρη έγινε 15 ετών και ο πατέρας 51. Η μητέρα λοιπόν πήρε δυο
τούρτες γενεθλίων όμως αγόρασε μόνο δύο κεράκια, ένα με τον αριθμό 1 και ένα με τον αριθμό
5. Έβαλε τα κεράκια στην τούρτα του πατέρα ώστε ο αριθμός να είναι 51, ο πατέρας έσβησε
τα κεράκια και στη συνέχεια πήρε τα κεράκια τα άλλαξε θέση και τα έβαλε στην τούρτα της
κόρης για να τα σβήσει και αυτή.

i. Πόσα κεράκια πρέπει να αγοράσει η μητέρα την επόμενη χρονιά, για να σβήσουν στις
τούρτες τους ο πατέρας και η κόρη;

ii. Μετά από πόσα χρόνια από τα φετινά γενέθλια θα συμβεί για δεύτερη φορά οι δεκάδες
από τα έτη της κόρης να είναι μονάδες στα έτη του πατέρα και οι μονάδες στα έτη της
κόρης να είναι δεκάδες στα έτη του πατέρα;

iii. Θα συμβεί και τρίτη φορά το ίδιο φαινόμενο; Μπορούμε να προβλέψουμε κάθε πόσα
χρόνια συμβαίνει αυτό;

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Λύση

i. Την επόμενη χρονιά ο πατέρας θα γίνει 52 ετών και η κόρη 16 οπότε, η μητέρα θα αγοράσει
4 κεράκια με τους αριθμούς 1,2,5,6.

ii. Για να συμβεί ξανά αυτό το φαινόμενο θα πρέπει όσο αυξηθούν οι μονάδες τόσο να
αυξηθούν και οι δεκάδες των ηλικιών. Ο μικρότερος αριθμός που μπορούν να αυξηθούν
οι μονάδες των ηλικιών είναι 1 οπότε, πρέπει και οι δεκάδες να αυξηθούν κατά 1. Άρα σε
10 + 1 = 11 χρόνια θα ξανασυμβεί.
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iii. 1ος τρόπος: Λογική αιτιολόγηση
Από το προηγούμενο ερώτημα παρατηρούμε ότι κάθε 11 χρόνια οι μονάδες και οι δεκάδες
αυξάνονται κατά ίσο πλήθος, οπότε τρίτη φορά θα συμβεί μετά από 22 χρόνια, τέταρτη
φορά μετά από 33 κ.ο.κ.

2ος τρόπος: Αλγεβρική απόδειξη (Για δεύτερο διαγωνισμό ή μεγαλύτερη τάξη)
Έστω 𝑥𝑦, 𝑦𝑥 οι ηλικίες του πατέρα και της κόρης αντίστοιχα, όπου 𝑥, 𝑦 τα ψηφία των
ηλικιών και 𝑥, 𝑦 φυσικοί αριθμοί. Έχουμε,

10𝑥 + 𝑦 − (10𝑦 + 𝑥) = 51 − 15⇒ (6)
⇒ 9𝑥 − 9𝑦 = 36 ⇒ (7)
⇒ 9(𝑥 − 𝑦) = 36 ⇒ (8)
⇒ 𝑥 − 𝑦 = 4 ⇒ (9)
⇒ 𝑦 = 𝑥 − 4 (10)

Τα ζεύγη (𝑥, 𝑦) φυσικών που επαληθεύουν την παραπάνω ισότητα παράγουν τις ηλικίες
όπου εμφανίζεται το φαινόμενο. Προφανώς, πρέπει 𝑦 ≥ 1 ώστε η κόρη να έχει διψήφιο
αριθμό ετών οπότε έχουμε,

𝑦 ≥ 1⇔ (11)
𝑥 − 4 ≥ 1⇔ (12)

𝑥 ≥ 5 (13)

Οπότε για 𝑥 = 5 έχουμε 𝑦 = 5 − 4 = 1 και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει με ηλικίες
πατέρα και κόρης 51 και 15 αντίστοιχα, για 𝑥 = 6 έχουμε 𝑦 = 6 − 4 = 2 ηλικίες 62 και
26, για 𝑥 = 7 έχουμε 𝑦 = 7 − 4 = 3 ηλικίες 73 και 37 κ.ο.κ.. Τέλος για να συμβαίνει αυτό
το φαινόμενο παρατηρούμε ότι η ηλικία εξαρτάται μόνο από ένα από τα δύο ψηφία και
ισχύει ότι, η ηλικία του πατέρα:

10𝑥 + 𝑦 = (14)
=10(𝑦 + 4) + 𝑦 = (15)
=10𝑦 + 40 + 𝑦 = (16)
=11𝑦 + 40 (17)

Άρα κάθε 11 χρόνια από τα 51α γενέθλια του πατέρα παρατηρείται το φαινόμενο. Ομοίως
αποδεικνύεται και για την κόρη.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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