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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο 

Ένας τριψήφιος µε ψηφίο εκατοντάδων το 9 είναι σίγουρο ότι είναι 
µεγαλύτερος από άλλους τριψήφιους µε ψηφίο εκατοντάδων µικρότερο ψηφίο. 
Άρα, θα ψάξουµε για αριθµούς της µορφής 9♥♥. Επειδή, ο αριθµός µας πρέπει 
να διαιρείται µε το 5 πρέπει να είναι τριψήφιος της µορφής 9♥0 ή 9♥5. 
Ταυτόχρονα, πρέπει να διαιρείται και µε το 3. ∆ηλαδή το άθροισµα των ψηφιών 
του πρέπει να είναι αριθµός που διαιρείται µε το 3. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 
αναζητήσουµε τους κατάλληλους αριθµούς µεταξύ των 915, 945, 975, 990, 960, 
930, 900. Από αυτούς, οι τρεις µεγαλύτεροι είναι οι 990, 975 και 960. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο 

Χωρίζουµε τη βάση ΒΓ του ισόπλευρου τριγώνου σε τρία ίσα τµήµατα και 
ενώνουµε µε τα σηµεία Ζ, Η, ∆, Ε. Τότε εµφανίζονται 9 µικρότερα ισόπλευρα 
τρίγωνα. Αυτό σηµαίνει ότι το τετράπλευρο ΖΗΓΒ αποτελείται από 5 
ισόπλευρα τρίγωνα ίσα µε το τρίγωνο Α∆Ε. ∆ηλαδή το εµβαδόν του Α∆Ε είναι 
το 1/5 του εµβαδού του τετραπλεύρου ΖΗΓΒ.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3ο 

Αν ζυγίζουµε δύο µπάλες από τις τέσσερις, η ζυγαριά µας θα δείξει 30 ή 40 ή 50 
ή 60 γραµµάρια, ανάλογα ποιες από αυτές έχουµε τοποθετήσει στη ζυγαριά. 
Έτσι, έχουµε τις παρακάτω 4 περιπτώσεις. 

1. Αν δείξει 30 γραµµάρια, τότε είναι σίγουρο ότι ζυγίσαµε τη µπάλα 10 και 
µία από τις δύο µπάλες των 20 γραµµαρίων. Μένουν εκτός µία µπάλα 20 
και αυτή των 40 γραµµαρίων. Με ένα επιπλέον τυχαίο ζύγισµα 
καταλαβαίνουµε αµέσως ποια είναι η µπάλα των 40 γραµµαρίων. 

2. Αν δείξει 40 γραµµάρια, τότε είναι σίγουρο ότι ζυγίσαµε τις δύο µπάλες 
των 20 γραµµαρίων. Μένουν εκτός µία µπάλα 10 και αυτή των 40 
γραµµαρίων. Με ένα επιπλέον τυχαίο ζύγισµα καταλαβαίνουµε αµέσως 
ποια είναι η µπάλα των 40 γραµµαρίων. 

3. Αν δείξει 50 γραµµάρια, τότε είναι σίγουρο ότι ζυγίσαµε τη µπάλα 10 και 
την µπάλα των 40 γραµµαρίων. Με ένα επιπλέον τυχαίο ζύγισµα 
καταλαβαίνουµε αµέσως ποια είναι η µπάλα των 40 γραµµαρίων. 

4. Αν δείξει 60 γραµµάρια, τότε είναι σίγουρο ότι ζυγίσαµε την µπάλα 40 
και µία από τις δύο µπάλες των 20 γραµµαρίων. Με ένα επιπλέον τυχαίο 
ζύγισµα καταλαβαίνουµε αµέσως ποια είναι η µπάλα των 40 γραµµαρίων. 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4ο 

Α) Η γωνία ∆ΓΕ είναι 120ο , επειδή οι άλλες γωνίες γύρω από αυτήν είναι ∆ΓΒ 
= 90ο (γωνία τετραγώνου), ΒΓΑ = 60ο (γωνία ισόπλευρου τριγώνου), ΑΓΕ = 90ο 
(γωνία τετραγώνου) και όλες µαζί έχουν άθροισµα 360ο. Για το λόγο αυτό 
έχουµε γωνία ∆ΓΕ = 360ο – 90ο – 60ο – 90ο = 120ο. 
 
Β) Φέρουµε την ΓΖ και έτσι σχηµατίζεται το τρίγωνο ΗΓΖ, οι γωνίες του 
οποίου µπορούν να υπολογιστούν και να δώσουν απάντηση στο ερώτηµά µας. 
Το τρίγωνο ∆ΓΖ είναι ισοσκελές αφού ∆Γ = ΓΖ είναι διαγώνιες ίσων 
τετραγώνων. Επίσης, γωνία ∆ΓΖ = 45ο + 60ο + 45ο = 150ο επειδή γωνία ∆ΓΒ = 
45ο, (η διαγώνιος τετραγώνου χωρίζει τη γωνία 90ο στη µέση), γωνία ΒΓΑ = 60ο 
(γωνία ισόπλευρου τριγώνου) και γωνία ΑΓΖ = 45ο (πάλι από διαγώνιο 
τετραγώνου). Άρα, στο ισοσκελές τρίγωνο ∆ΓΖ η µεγαλύτερη γωνία του είναι 
150ο, και οι άλλες δύο που είναι ίσες πρέπει να είναι από 15ο, αφού 150ο  + 15ο 
+ 15ο = 180ο. Άρα, γωνία ΖΗΓ = 15ο. 
 



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5ο 

Το ορθογώνιο Α αφού έχει πλευρές 2 και 3 µέτρα αντίστοιχα, έχει εµβαδόν 6 τ. 
µέτρα. Η µία πλευρά του ορθογωνίου Β είναι και αυτή 3 (όχι 2 µέτρα σύµφωνα 
µε το σχήµα), επειδή είναι γειτονική µε πλευρά του Α. Επειδή η άλλη πλευρά 
του Β είναι 6 µέτρα, το εµβαδόν του Β είναι 3x6 = 18 τ. µέτρα. Το ίδιο εµβαδόν 
έχει και το ορθογώνιο Γ. Επειδή η µία πλευρά του είναι 2 µέτρα (όσο και η µία 
πλευρά του Α), σηµαίνει ότι η άλλη πλευρά είναι 18:2 = 9 µέτρα. 
 

 
 
 
Άρα, το ορθογώνιο ∆ έχει τη µία πλευρά 9 µέτρα (αφού είναι γειτονική µε 
πλευρά του Γ) και την άλλη πλευρά 6 µέτρα (αφού είναι γειτονική µε πλευρά 
του Β). Αυτό σηµαίνει ότι το ∆ έχει εµβαδόν 9x6 = 54 τ. µέτρα. 
 


