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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
ο 

Έρνπκε ελλέα κεηαιιηθέο κπάιεο πνπ δπγίδνπλ δηαδνρηθά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, θαη 9 θηιά. Να ηιρ ηοποθεηήζεηε ζε ηπία ίδια κοςηιά με ηέηοιον 

ηπόπο ώζηε κάθε κοςηί να έσει ηο ίδιο βάπορ και κάθε μπάλα να έσει 

μπει ζε κάποιο κοςηί. Αλ ππάξρεη θαη δεύηεξνο ηξόπνο γηα λα γίλεη απηό, 

λα ηνλ πεξηγξάςεηε. 

ΛΥΗ: 

Τν άζξνηζκα όισλ ησλ βαξώλ από ην 1 έσο θαη ην 9 είλαη 45 θηιά. 

Άξα ην θάζε θνπηί πξέπεη λα έρεη βάξνο 45 : 3 = 15 θηιά. 

Τν πξόβιεκα ινηπόλ είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε ηηο ελλέα κπάιεο ζε ηξία 

θνπηηά θαη ην θάζε θνπηί λα δπγίδεη 15 θηιά. 

Αο μεθηλήζνπκε κε ηε κπάια 1 θηιό (θη απηή πξέπεη λα κπεη ζε έλα θνπηί). 

Απηό ζα ηαηξηάδεη κε ηε κπάια 5 θηιά θαη ηε κπάια 9 θηιά, ή ζα ηαηξηάδεη 

κε ηε κπάια 6 θηιά θαη ηε κπάια 8 θηιά. Γελ ππάξρνπλ άιιεο 

πεξηπηώζεηο. 

Άξα, έλα θνπηί ζα είλαη ηνπ ηύπν (1, 5, 9) ή (1, 6, 8). 

Με ην ίδην ζθεπηηθό γηα ηελ κπάια 2 θηιά, ζα πξέπεη λα κπεη ζηα εμήο 

θνπηηά: (2, 4, 9) ή (2, 5, 8) ή (2, 6, 7). 

Με ην ίδην ζθεπηηθό γηα ηελ κπάια 3 θηιά, ζα πξέπεη λα κπεη ζηα εμήο 

θνπηηά, πξνζέρνληαο πνπ έρνπλ κπεη νη κπάιεο 1 θηιό θαη 2 θηιά. Γηα ηελ 

κπάια απηή ππάξρνπλ ηα εμήο θνπηηά: ((3, 4, 8) ή (3, 5, 7). 
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Γηα ηελ κπάια 4 θηιά ππάξρεη ε πεξίπησζε (4, 5, 6), αιιά νη κπάιεο 1, 2, 

3, 7, 8 θαη 9 θηιά πνπ κέλνπλ απέμσ δελ έρνπλ ηξόπν λα κπνπλ ζε δύν 

θνπηηά. 

Άξα, ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζε θάζε έλα θνπηί ζα 

ππάξρεη αληίζηνηρα ε κπάια 1 θηιό, κπάια 2 θηιά θαη κπάια 3 θηιά. 

Οη ηξηάδεο θνπηηώλ είλαη νη εμήο: 

(1, 5, 9)  (2, 6, 7) (3, 4, 8) 

(1, 6, 8) (2, 4, 9) (3, 5, 7). 

 

ΣΖΜΔΗΩΣΖ: Μπνξεί θάπνηνο λα βάιεη δηαθνξεηηθό αξηζκό από κπάιεο 

ζε θάζε θνπηί, (πάιη όκσο πξέπεη ην ζπλνιηθό βάξνο λα είλαη 15 θηιά). 

Τόηε όκσο έρνπκε πεξηζζόηεξεο από δύν ιύζεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δερηνύκε σο ζσζηέο. Τέηνηεο ιύζεηο είλαη νη πεξηπηώζεηο: 

(7, 8) (1, 5, 9) (2, 3, 4, 6) ή 

(7, 8) (6, 9) (1, 2, 3, 4, 5) ή 

(7, 8) (4, 5, 6) (1, 2, 3, 9) ή 

(7, 8) (2, 4, 9) (1, 3, 5, 6) ή 

(6, 9) (2, 5, 8) (1, 3, 4, 7) ή 

(6, 9) (3, 4, 8) (1, 2, 5, 7) ή 

(6, 9) (3, 5, 7) (1, 2, 4, 8) ή 

(6, 9) (1, 5, 9) (2, 3, 4, 7) θιπ. 

Αλ γξάςνπκε δύν ιύζεηο από απηέο έρνπκε απαληήζεη ζην πξόβιεκα. 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
ο
 

Σηνλ πιαλήηε RAM ε πξόζζεζε αξηζκώλ δελ γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ 

θάλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Γεο. Οη θάηνηθνη ηνπ RΑΜ όηαλ πξνζζέηνπλ δύν 

αξηζκνύο βξίζθνπλ ην κηζό άζξνηζκα ησλ γήηλσλ. Όηαλ πξνζζέηνπλ ηξεηο 

αξηζκνύο βξίζθνπλ ην έλα ηξίην ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ γήηλσλ, όηαλ πξν-

ζζέηνπλ ηέζζεξεηο αξηζκνύο βξίζθνπλ ην έλα ηέηαξην ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ γήηλσλ. Αλάινγα θάλνπλ γηα πέληε αξηζκνύο θιπ. Τν ζύκβνιν ηεο 

πξόζζεζεο ησλ RΑΜ είλαη ην *.  Γηα παξάδεηγκα,  3*7 = 5     1*2*3 = 2. 

α) Να κάνεηε κι εζείρ ηιρ ππάξειρ:  (2*3)*(2,5*0),   (2*4)*3,   1/4 * 1/3.  

β) Να βπείηε ηοςρ απιθμούρ C και W όηαλ: 2*C*5*C = 13     2*W*3 = 7.  



 

ΛΥΗ: 

α)  

(2*3)*(2,5*0) = 
2 3 2,5 0 2,5 1,25 3,75

* 2,5*1,25 1,875
2 2 2 2

     
      

   
. 

 (2*4)*3 = 
2 4 3 3

*3 3*3 3
2 2

  
   

 
 

1/4 * 1/3 = 

1 1 3 4 7
74 3 12 12 12

2 2 2 24

 

    

β) 

2*C*5*C = 13     άξα 
2 5

13
4

C C  
  δειαδή C + C + 7 = 52, C + C = 45,  

Άξα είλαη C = 45/2 . 

 

2*W*3 = 7, άξα 
2 3

7
3

W 
 , άξα W + 5 = 21, Άξα, W = 21 – 5 = 16. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
ο 

 

Τν ΑΒΓΓ είλαη ηεηξάγσλν πιεπξάο 8 κ. Τν Κ είλαη ην θέληξν ηνπ 

ηεηξαγώλνπ ΑΒΓΓ. Τν ΔΕΖΚ είλαη νξζνγώλην κε πιεπξά ΔΚ 1 κ.  

Τν ΜΝΚΛ είλαη ηεηξάγσλν κε πιεπξά 3 κ. Να βπεθούν: 

1) Τν εκβαδόλ ηνπ ΔΕΖΚ 

2) Τν εκβαδόλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΓΚΖΓ. 

3) Τν εκβαδόλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΝΒΕΔ. 

 



 

ΛΥΗ: 

1) Ζ απόζηαζε ηνπ θέληξνπ Κ από ην Ζ είλαη ίζε κε ηε κηζή πιεπξά 

ηνπ ηεηξαγώλνπ, δειαδή ΚΖ = 4 κ. Δπεηδή ΔΚ = 1 κ. έρνπκε όηη 

εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ ΔΕΖΚ = 1·4 ηκ = 4 η.κ. 

2) Έρνπκε ΓΓ = 8 κ. θαη ΓΖ = 4 κ. ην ύςνο ΖΓ = 4 κ. άξα ην εκβαδόλ 

ηνπ ηξαπεδίνπ ΓΚΖΓ είλαη 
(8 4) 4 12 4

6 4 24
2 2

  
    η.κ. 

3) Αθνύ ΚΝ = 3 κ. θαη ΚΔ = 1 κ. ζεκαίλεη όηη ΝΔ = 3 – 1 = 2 κ. Αθνύ 

ΖΒ = 4 κ. θαη ΖΕ = 1 κ. ζεκαίλεη όηη ΕΒ = 4 – 1 = 3κ. Δπίζεο, 

έρνπκε ΔΕ = 4 κ. Άξα ην εκβαδόλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΝΒΕΖ είλαη: 

(3 2) 4 5 4
10

2 2

  
   η.κ. 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
ο 

Τν 60% ελόο αξηζκνύ είλαη ίζν κε ην 20% ελόο άιινπ αξηζκνύ. Αλ 

πξνζζέζνπκε ηνπο δύν αξρηθνύο αξηζκνύο, ζα πάξνπκε ηνλ αξηζκό 480. 

Να βπείηε ποιοι είναι οι απιθμοί αςηοί.  

ΛΥΗ: 

Από ηελ πιεξνθνξία  «60% ελόο αξηζκνύ είλαη ίζν κε ην 20% ελόο άιινπ 

αξηζκνύ» πξέπεη λα βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα όηη ν έλαο αξηζκόο είλαη 

ηξηπιάζηνο ηνπ άιινπ.  Απηό κπνξνύκε λα ην εμεγήζνπκε κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο 

Α) Με ηε ρξήζε ηνπ βνεζεηηθνύ πνζνύ. Έζησ όηη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο 

είλαη ν 100, ηόηε ην 60% ηνπ είλαη ην 60. Αθνύ ην 60 είλαη ην 20% ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνύ, ν κεγάινο αξηζκόο είλαη ν 60·
100

20
= 300. Αλ ινηπόλ ν 

έλαο αξηζκόο είλαη ν 100 ν άιινο ζα είλαη ν 300. Απηό ζεκαίλεη όηη ν 

κεγάινο είλαη ηξηπιάζηνο ηνπ κηθξόηεξνπ. 

Β) Με εμίζσζε. Αλ ν κηθξόο αξηζκόο είλαη ν κ, ηόηε ην 60% ηνπ κ είλαη ν 

0,6κ. Απηό ζεκαίλεη όηη ν αξηζκόο 0,6κ είλαη ην 20% ελόο άιινπ 



κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ ηνπ 0,6κ·
100

20
= 3κ. Άξα ν κεγάινο αξηζκόο είλαη ν 

3κ πνπ είλαη ηξηπιάζηνο ηνπ κ. 

Γ) Με αλαινγίεο πνζώλ θαη ηζόηεηα θιαζκάησλ. Ολνκάδνπκε ηνλ κηθξό 

αξηζκό x θαη y ηνλ κεγάιν αξηζκό, ηόηε από αλάινγα πνζά έρνπκε 

100 60

x a
  θαη 

100 20

y a
 .  

Πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο αλαινγίεο θαη έρνπκε: 

100 60

100 20

y a

x a
   , άξα 3

y

x
 , άξα y = 3x. Πάιη ν έλαο αξηζκόο είλαη 

ηξηπιάζηνο ηνπ άιινπ. 

Αθνύ εμεγήζακε γηα πνηνλ ιόγν ν έλαο αξηζκόο είλαη ηξηπιάζηνο ηνπ 

άιινπ, ηώξα ε ιύζε είλαη εύθνιε. Φσξίδνπκε ηνλ αξηζκόο 480 ζε 4 ίζα 

κεξίδηα, 480 : 4 = 120. Άξα ν κηθξόο αξηζκόο είλαη ν 120 θαη ν κεγάινο ν 

480 – 120 = 360. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
ο 

 

Έρνπκε πέληε όκνηεο κπάιεο ηηο Α, Α, Α, Β, Β. Οη κπάιεο ηύπνπ Α έρνπλ 

ην ίδην βάξνο. Οη κπάιεο ηύπνπ Β έρνπλ ίδην βάξνο κεηαμύ ηνπο, αιιά 

δπγίδνπλ ιίγν πεξηζζόηεξν από ηηο κπάιεο ηύπνπ Α. Μαο έρνπλ δώζεη κία 

δπγαξηά κε δύν δίζθνπο κε ηελ νπνία δελ βξίζθνπκε αθξηβώο ην βάξνο 

ησλ αληηθεηκέλσλ, αιιά κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε ζε πνηνλ δίζθν είλαη ην 

βαξύηεξν ή ηα βαξύηεξα αληηθείκελα. 

Να πεπιγπάτεηε με ποιον ηπόπο θα βπούμε μία από ηιρ δύο μπάλερ 

ηύπος Β, κάνονηαρ όζο γίνεηαι λιγόηεπα δςγίζμαηα. Εύγηζκα ζεσξνύκε 

ηε δηαδηθαζία λα βάινπκε ηαπηόρξνλα κπάιεο θαη ζηνπο δύν δίζθνπο. 

 

ΛΥΗ: 

 

Τνπνζεηνύκε δύν κπάιεο ζε θάζε δίζθν. Υπάξρνπλ νη εμήο πεξηπηώζεηο: 

ΑΒ θαη ΑΒ. 

ΑΑ θαη ΑΒ. 

ΑΑ θαη ΒΒ. 



1. Ζ πεξίπησζε ΑΒ θαη ΑΒ είλαη ε κόλε πνπ δίλεη ηζνξξνπία ζηε 

δπγαξηά. Απηό ζεκαίλεη όηη έκεηλε έμσ κία κπάια Α. Παίξλνπκε ηε 

κπάια απηή, ηε βάδνπκε ζε έλαλ δίζθν θαη αθαηξνύκε κία άιιε 

κπάια. Σηνλ δίζθν απηό ζα έρνπκε ηηο πεξηπηώζεηο ΑΑ ή AΒ. Αλ 

είλαη ΑΑ, ηόηε ν άιινο δίζθνο είλαη βαξύηεξνο θαη έηζη 

θαηαιαβαίλνπκε όηη αθαηξέζακε κία κπάια Β. δειαδή είλαη απηό 

είλαη πνπ δεηάκε. Αλ είλαη AΒ, ηόηε ζα έρνπκε ηζνξξνπία, 

θαηαιαβαίλνπκε όηη αιιάμακε κία κπάια Α κε κπάια Α, άξα ε άιιε 

κπάια ζηνλ δίζθν είλαη κπάια Β. Απηό είλαη πνπ δεηάκε. 

2. Σηηο πεξηπηώζεηο (ΑΑ θαη ΑΒ) , (ΑΑ, ΒΒ) δελ γλσξίδνπκε αλ ε 

κπάια πνπ έκεηλε έμσ είλαη ηύπνπ Α ή Β. Τν ζίγνπξν είλαη όηη ζηνλ 

ειαθξόηεξν δίζθν ππάξρνπλ δύν κπάιεο ΑΑ. Τώξα πξέπεη κε ηνλ 

κηθξόηεξν αξηζκό δπγηζκάησλ λα βξνύκε κία κπάια Β, αλάκεζα ζε 

ηξεηο κπάιεο Α, Β, Β (δύν είλαη πάλσ ζην βαξύηεξν δίζθν θαη κία 

έμσ). Θα απνδείμνπκε όηη έλα δύγηζκα αξθεί γηα ην πεηύρνπκε.  

Βγάδνπκε ηηο κπάιεο από ηνπο δίζθνπο, παίξλνπκε ηπραία δύν από 

ηηο κπάιεο Α, Β, Β θαη βάδνπκε από κία ζηνλ θάζε δίζθν. Αλ έρνπκε 

ηζνξξνπία, απηό ζεκαίλεη όηη θαη νη δύν κπάιεο είλαη Β, Β. Οπόηε 

πεηύρακε ην ζθνπό καο. Αλ δελ έρνπκε ηζνξξνπία, ε βαξύηεξε 

κπάια είλαη Β, νπόηε πάιη πεηύρακε ην ζθνπό καο. 

Τειηθά, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο κε 2 ην πνιύ δπγίζκαηα κπνξνύκε 

λα βξνύκε κία κπάια ηύπνπ Β. 


