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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

1. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στους μαθητές.
2. Οι επιτηρητές των αιθουσών θα διανείμουν πρώτα κόλλες αναφοράς, στις οποίες οι μαθητές θα
πρέπει απαραίτητα να γράψουν ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΑΞΗ, το ΣΤΑΘΕΡΟ και
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, τα οποία θα ελεγχθούν σε αντιπαραβολή με την ταυτότητα που θα
έχουν οι εξεταζόμενοι, πριν καλυφθούν και μετά θα γίνει η διανομή φωτοτυπιών των θεμάτων
στους μαθητές.
3. Να φωτοτυπηθεί και να μοιραστεί σε όλους τους μαθητές η επιστολή που σας
αποστέλλουμε μαζί με τα θέματα.
4. Η εξέταση πρέπει να διαρκέσει ακριβώς τρεις (3) ώρες από τη στιγμή που θα γίνει η εκφώνηση
των θεμάτων (9-12 περίπου). Δε θα επιτρέπεται σε κανένα μαθητή ν' αποχωρήσει πριν παρέλθει
μία ώρα από την έναρξη της εξέτασης.
5. Οι επιτηρητές των αιθουσών έχουν το δικαίωμα ν' ακυρώσουν τη συμμετοχή μαθητών, αν
αποδειχθεί ότι αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα, σημειώνοντας τούτο στις κόλλες των
μαθητών. Η επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. έχει δικαίωμα να επανεξετάσει μαθητή αν έχει
λόγους να υποπτεύεται ότι το γραπτό του είναι αποτέλεσμα χρήσης αθέμιτου μέσου.
6. Υπολογιστές οποιουδήποτε τύπου καθώς και η χρήση κινητών απαγορεύονται.
7. Αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης, οι κόλλες των μαθητών πρέπει να σφραγιστούν εντός
φακέλου ή φακέλων, που θα έχουν την υπογραφή του υπεύθυνου του εξεταστικού κέντρου και ν'
αποσταλούν στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε., Πανεπιστημίου 34, 106 79 Αθήνα,
αφού πρώτα στα παραρτήματα, εφόσον είναι εφικτό, γίνει μία πρώτη βαθμολόγηση, σύμφωνα με
το σχέδιο βαθμολόγησης της επιτροπής διαγωνισμών.
8. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα σταλούν στους Προέδρους των Τοπικών Νομαρχιακών
Επιτροπών (ΤΝΕ) και τα Παραρτήματα της Ε.Μ.Ε.
9. Η Εθνική Ολυμπιάδα Μαθηματικών «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου 2014 στην
Αθήνα. Από τους διαγωνισμούς αυτούς και επί πλέον από ένα τελικό διαγωνισμό στην Ε.Μ.Ε. και
μια προφορική εξέταση με προκαθορισμένη διαδικασία θα επιλεγεί η εθνική ομάδα, που θα
συμμετάσχει στην 32η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Βουλγαρία, Μάιος 2014)), στην
18η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (ΠΓΔΜ, Ιούνιος 2014) και στην 55η Διεθνή
Μαθηματική Ολυμπιάδα (Νότια Αφρική, Ιούλιος 2014).
10. Με την ευκαιρία αυτή, το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που συμβάλλουν
με την εθελοντική τους συμμετοχή στην επιτυχία των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
11. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο της ΤΝΕ να αναπαράγει με τα ονόματα των επιτηρητών την
ευχαριστήρια επιστολή του Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και την παραδώσει
στους επιτηρητές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δημάκος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Γενικός Γραμματέας
Εμμανουήλ Κρητικός
Επίκουρος Καθηγητής
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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B΄ τάξη Γυμνασίου
Πρόβλημα 1
Να βρείτε τους αριθμούς

2
 
3

2

4 1 1  77

 16   60 19  7
:  32  20000  :    4 και    4   :  3  2   .
9 3 3 3
81   3 3  9



Πρόβλημα 2
ˆ 
ˆ  90 , ύψος   800 μέτρα, μικρή βάση ΑΔ,
Αγρός έχει σχήμα τραπεζίου ΑΒΓΔ με 
μεγάλη βάση ΒΓ και διαφορά βάσεων     800 μέτρα. Δίνεται ακόμη ότι:
 Η περίμετρος του αγρού είναι μικρότερη από 2810  800 2 μέτρα.
 Το εμβαδό του αγρού είναι μεγαλύτερο από 796 στρέμματα.
 Η μικρή βάση ΑΔ έχει μήκος x μέτρα, όπου x ακέραιος πολλαπλάσιος του 10.
Να βρείτε τα μήκη των βάσεων και το εμβαδόν του αγρού.
(Δίνεται ότι 1 στρέμμα είναι ίσο με 1000 τετραγωνικά μέτρα)
Πρόβλημα 3
ˆ  30 . Εξωτερικά του τριγώνου καταΔίνεται ισοσκελές τρίγωνο  με    και 
ˆ  90 . Η μεσοκάθετη της πλευράς
σκευάζουμε ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΓΔ με 
ΑΓ τέμνει την ΑΓ στο μέσο της Κ, την ΑΒ στο σημείο Λ και την προέκταση της πλευράς ΒΓ
στο σημείο Μ. Έστω  το συμμετρικό του σημείου Λ ως προς την ευθεία ΑΓ. Να βρείτε:
ˆ .
ˆ και 
(α) Τα μέτρα των γωνιών 
(β) Το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος ΛΝ, συναρτήσει του μήκους    .
Πρόβλημα 4
Σε ένα σχολείο το 55% των μαθητών είναι αγόρια. Το πλήθος των αγοριών που δεν μιλούν
γαλλικά είναι ίσο με το πλήθος των κοριτσιών που μιλούν γαλλικά. Τα αγόρια που μιλούν
7
των μαθητών που μιλούν γαλλικά. Τα κορίτσια που δεν μιλούν γαλλικά
γαλλικά, είναι τα
11
είναι 60. Βρείτε πόσους μαθητές έχει το σχολείο.
Κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 5 μονάδες
Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες μετά την παράδοση των θεμάτων
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Γ΄ τάξη Γυμνασίου
Πρόβλημα 1
Να βρείτε την τιμή των παραστάσεων:
3

 x3 1   x 
243 x 2  81 y 2
και   x 1  y 1 , όταν x  33 , y  34 .
   3  :  ,  
y
 y 3  y 
Πρόβλημα 2
Δίνονται τα πολυώνυμα P  x   16 x 6  16 x 4  x 2  1 και Q  x   4 x 4  5 x 2  1 .
(α) Να γράψετε τα πολυώνυμα P  x  και Q  x  ως γινόμενα πολυωνύμων πρώτου ή το πολύ

δευτέρου βαθμού.
(β) Να λύσετε την εξίσωση

P  x 5 2
  x  1 .
Q  x 2

Πρόβλημα 3
Δύο θετικοί ακέραιοι x, y με x  y , έχουν άθροισμα 2014. Η διαίρεση του μεγαλύτερου με
τον μικρότερο δίνει πηλίκο  και υπόλοιπο 97. Να βρείτε όλες τις δυνατές τιμές των x, y
και  .
Πρόβλημα 4
ˆ  30 . Εξωτερικά του τριγώνου καταΔίνεται ισοσκελές τρίγωνο  με    και 
ˆ  90 . Η μεσοκάθετη της πλευράς
σκευάζουμε ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΓΔ με 
ΑΓ τέμνει την ΑΓ στο μέσο της Κ, την ΑΒ στο σημείο Λ και την προέκταση της πλευράς ΒΓ
στο σημείο Μ. Αν είναι    , να υπολογίσετε συναρτήσει του  :
(α) Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΚΛ.
(β) Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΜ και το μήκος της πλευράς ΒΓ .

Κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 5 μονάδες
Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες μετά την παράδοση των θεμάτων
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Α΄ τάξη Λυκείου
Πρόβλημα 1

Θεωρούμε τους αριθμούς x 

2

1  3 1  3 1  3 
4

8

και y  4 2 .

Να συγκρίνετε τους αριθμούς x  1 και y .
Πρόβλημα 2
Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους συναληθεύουν οι ανισώσεις:
x 1
 0 και
1
 x  2   x  5  0 .
3
Πρόβλημα 3
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ABΓ με      . Ο κύκλος c1 (, ) (με κέντρο  και
ακτίνα  ) τέμνει την πλευρά AΒ στο σημείο  . Ο κύκλος c2 ( , ) (με κέντρο  και
ακτίνα  ) τέμνει την πλευρά AΓ στο σημείο  και τον κύκλο c1 (, ) στο σημείο  . Ο
περιγεγραμμένος κύκλος c3 του τριγώνου  τέμνει την ευθεία  στο σημείο  .
(α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία , ,  βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία.
(β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία  είναι μεσοκάθετη της πλευράς  .
Πρόβλημα 4
Θεωρούμε θετικούς πραγματικούς αριθμούς a, b που είναι τέτοιοι ώστε
a 2  4b 2  2a  12b  5 .
Να βρεθεί η μέγιστη δυνατή τιμή του αθροίσματος a  b και οι τιμές των a, b για τις οποίες
αυτή λαμβάνεται.

Κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 5 μονάδες
Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες μετά την παράδοση των θεμάτων
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Β΄ τάξη Λυκείου
Πρόβλημα 1
Θεωρούμε στο επίπεδο τέσσερα διαφορετικά μεταξύ τους σημεία , ,  και  , έτσι ώ     
στε τα σημεία Ο, Α και Β να μην είναι συνευθειακά και έστω    ,    ,    . Αν
ισχύει η ισότητα
    
     2     ,

να αποδείξετε ότι το διάνυσμα  είναι κάθετο στη διαγώνιο ΟΔ του παραλληλογράμμου
 .
Πρόβλημα 2
Να προσδιορίσετε όλες τις τιμές του πραγματικού αριθμού a για τις οποίες η εξίσωση
x3  2 x 2  4ax 2  11ax  6a
έχει όλες τις ρίζες της στους ακέραιους.
Πρόβλημα 3
Να προσδιορίσετε όλες τις τριάδες πραγματικών αριθμών  x, y, z  που είναι λύσεις του

συστήματος
x 2  y 2  z 2  6a 2 ,
x  y  3a,
y  z  3a,
όπου a θετικός πραγματικός αριθμός.
Πρόβλημα 4
Θεωρούμε τρίγωνο ABC εγγεγραμμένο σε κύκλο  O, R  και έστω I το έκκεντρο του

τριγώνου. Θεωρούμε το μέσον N του τόξου ΒC που δεν περιέχει το Α και το μέσον M του
τόξου ΒC που περιέχει το Α. Η ευθεία MI τέμνει τον κύκλο  O, R  στο σημείο D και τον
ˆ D  IBC
ˆ .
κύκλο  N, NI  για δεύτερη φορά στο σημείο E. Να αποδείξετε ότι: EB
Κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 5 μονάδες
Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες μετά την παράδοση των θεμάτων
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Γ΄ τάξη Λυκείου
Πρόβλημα 1
Να προσδιορίσετε όλες τις τιμές του πραγματικού αριθμού a για τις οποίες η εξίσωση
x3  4 x 2  5ax 2  26ax  24a
έχει όλες τις ρίζες της στους ακέραιους.
Πρόβλημα 2
Στο ορθοκανονικό σύστημα αναφοράς Oxy του επιπέδου δίνεται το χωρίο
D

 x, y  :  x  1

2



  y  2  8  2 .
2

(α) Να προσδιορίσετε τη μέγιστη δυνατή τιμή του αθροίσματος x  y, όταν  x, y   D ,

και τις τιμές των x, y για τις οποίες λαμβάνεται.
(β) Βρείτε την ελάχιστη τιμή του k , για την οποία η ευθεία  με εξίσωση x  y  k εί-

ναι εφαπτομένη του κύκλου C :  x  1   y  2   8 , προσδιορίζοντας και το αντίστοιχο σημείο επαφής.
2

2

Πρόβλημα 3
Έστω f : *  * , όπου * είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών χωρίς το 0, μία συνάρτηση που είναι 1-1 και έστω k ένας θετικός ακέραιος. Αν ο αριθμός
2
2
2
3  f 1  1   f  2   1  ...   f  k  1  1 


είναι κύβος φυσικού αριθμού, τότε να αποδείξετε ότι υπάρχει a  1, 2,..., k  1 τέτοιο, ώστε
f a  k  2 .

Πρόβλημα 4
Δίνονται κύκλος c(O, R) , δύο άνισες (μη τεμνόμενες εντός του κύκλου) και μη παράλληλες μεταξύ τους χορδές  ,  και τα μέσα τους  ,  , αντίστοιχα. Ο περιγεγραμμένος
κύκλος c1 του τριγώνου  τέμνει το κύκλο c(O, R) στα σημεία ,  (το σημείο  ανήκει στο μικρό τόξο  ). Η  τέμνει τις χορδές  και  στα σημεία ,  , αντίστοιχα.
Να αποδείξετε ότι:
(i) Τα σημεία  , ,  και  ανήκουν στον ίδιο κύκλο.
(ii) Ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου  εφάπτεται στον κύκλο c(O, R) .
Κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 5 μονάδες
Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες μετά την παράδοση των θεμάτων ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

