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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
ο 

Το άθροισμα των αριθμών από το 1 έως και το 9 είναι 45. Μας ζητούν να 

τους χωρίσουμε σε δύο ομάδες (τοποθέτηση στη 2
η
 γραμμή και στην 1

η
-3

η
 

γραμμή) ώστε να έχουν το ίδιο άθροισμα. Όμως, ο αριθμός 45 δεν διαιρείται 

ακριβώς με το 2. Άρα, δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε τους αριθμούς 

μας με τον τρόπο που μας ζητούν. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
ο 

Με απλή μέθοδο των τριών υπολογίζουμε την ποσότητα ξυδιού σε ml που 

υπάρχει στο αρχικό μείγμα.     
100 30

150 x
  .  Άρα x = 45 ml ξύδι.  

Αφού ρίξουμε στο μείγμα 30 ml λάδι, το νέο μείγμα θα είναι 150+30=180 

ml. Η ποσότητα σε ξύδι όμως παραμένει η ίδια. 

Πάλι με την απλή μέθοδο των τριών υπολογίζουμε την περιεκτικότητα σε % 

του μείγματος σε ξύδι. 
180 45

100 x
 .  Άρα x = 25% ξύδι.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
ο 

Αν και δεν έχουμε συγκεκριμένα μήκη για τον υπολογισμό του εμβαδού του 

τριγώνου ΕΙΖ μπορούμε να πούμε ότι είναι (βάση x ύψος):2 ή (ΙΖ x ύψος):2 

Το ύψος του όμως είναι η μισή πλευρά του τετραγώνου ΑΒΓΔ. 

Αντίστοιχα, παρ’ ότι δεν έχουμε συγκεκριμένα μήκη για τον υπολογισμό 

των εμβαδών των τριγώνων ΙΘΚ και ΚΗΖ μπορούμε να πούμε ότι είναι για 

το πρώτο (ΙΚ x ύψος):2  και για το δεύτερο (ΚΖ x ύψος):2. Όμως, τα δύο 

τρίγωνα έχουν ίσα ύψη, την μισή πλευρά του τετραγώνου ΑΒΓΔ. Επίσης, 

παρατηρούμε ότι ΙΚ + ΚΖ = ΙΖ, όσο δηλαδή και η βάση του τριγώνου ΕΙΖ. 

Αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων ΙΘΚ, ΚΗΖ 

είναι ίσο με το εμβαδόν του τριγώνου ΕΙΖ. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
ο 

Από τις όψεις της κατασκευής που βλέπει ο θεατής γύρω-γύρω και από 

πάνω διαπιστώνει ότι πρόκειται για ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που 

του λείπουν μερικά «κομμάτια» με μορφή κύβων. Η βάση της κατασκευής, 

αυτή που εφάπτεται με το τραπέζι, αποτελείται από 3x5=15 μικρούς 

κύβους. Ο κάθε «τοίχος» αριστερά και δεξιά που πατάει πάνω στη βάση 

αποτελείται από 2x5=10 κύβους, δεν μετράμε τους κύβους της βάσης δύο 

φορές. Συνολικά η κατασκευή αποτελείται από  15+10+10 = 35 κύβους. 

Αυτή φαίνεται σε προοπτική και στο επόμενο σχήμα 



 

 
Μένει να υπολογίσουμε πόσα τετράγωνα (έδρες των κύβων) βλέπει ένας 

θεατής. Κατευθείαν από μπροστά βλέπει 7 τετράγωνα. Το ίδιο και από την 

πίσω πλευρά. Από κάθε πλαϊνή πλευρά βλέπει από 15 τετράγωνα. Από 

επάνω φαίνονται 5+5+5=15 τετράγωνα. Από λοξά στο μέσα μέρος του κάθε 

τοίχου φαίνονται 10 τετράγωνα. Συνολικά λοιπόν, ο θεατής μπορεί να δει 

7+7+15+15+15+10+10=79 τετράγωνα. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
ο 

 

Για το 1
ο
 ερώτημα: 

Για να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο τετραψήφιο πρέπει να βάλουμε στο 

ψηφίο των χιλιάδων το 9, στο ψηφίο των εκατοντάδων το 8 και στο ψηφίο 

των δεκάδων το 7, αφού ζητάνε τα ψηφία να είναι διαφορετικά και να 

κάνουμε δοκιμές για το ψηφίο των μονάδων. Αυτό πρέπει να είναι 5 ή 0 

ώστε ο αριθμός μας να διαιρείται με το 5. Μένει να ελέγξουμε ποιος από 

τους αριθμούς 9870 και 9875 διαιρείται με το 3. Από αυτούς τους δύο, ο 

κατάλληλος είναι ο 9870 επειδή το άθροισμα των ψηφίων του είναι 24 

δηλαδή αριθμός που διαιρείται με το 3.  

Για το 2
ο
 ερώτημα: 

Για να έχουμε όσο γίνεται μικρότερο τετραψήφιο πρέπει να βάλουμε στο 

ψηφίο των χιλιάδων το 1, στο ψηφίο των εκατοντάδων το 0 και στο ψηφίο 

των δεκάδων το 2 (αφού ζητάνε τα ψηφία να είναι διαφορετικά) και να κά-

νουμε δοκιμές για το ψηφίο των μονάδων. Αυτό πρέπει να είναι 5 ή 0 ώστε 

ο αριθμός μας να διαιρείται με το 5. Ο αριθμός 1020 αποκλείεται επειδή 

έχει δύο ψηφία ίδια. Μένει να ελέγξουμε αν ο 1025 διαιρείται με το 3. 

Αυτός δεν διαιρείται με το 3, επειδή έχει άθροισμα ψηφίων 8. Μας 

συμφέρει να αυξήσουμε μόνο το ψηφίο των δεκάδων κατά 1 για να 

πετύχουμε τον στόχο μας. Πράγματι, ο αριθμός 1035 είναι ο κατάλληλος. 



Για το 3
ο
 ερώτημα: 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ψηφία 

7 ή 8 ή 9.  

Αν χρησιμοποιήσουμε το 6, τότε κατάλληλος αριθμός είναι μόνο ο 600. 

Αν χρησιμοποιήσουμε το 5, τότε οι 150 και 510 δεν είναι κατάλληλοι, διότι 

διαιρούνται με το 2 και το 3, αλλά δεν έχουν δύο τουλάχιστον ψηφία ίδια. 

Αν χρησιμοποιήσουμε το 4, τότε οι 420, 402, 204 κλπ. δεν είναι κατάλληλοι 

διότι διαιρούνται με το 2 και το 3, αλλά δεν έχουν δύο τουλάχιστον ψηφία 

ίδια. Όμως, ο 114 είναι κατάλληλος. 

Αν χρησιμοποιήσουμε το 3, τότε ο 330 είναι ο μοναδικός κατάλληλος. 

Αν χρησιμοποιήσουμε το 2, τότε ο 222 είναι ο μοναδικός κατάλληλος, διότι 

έχει τουλάχιστον 2 ψηφία ίδια, ουσιαστικά έχει κατά τα 3 ψηφία ίδια. 

Αν χρησιμοποιήσουμε το 1, τότε οι 114 ο μοναδικός κατάλληλος, τον οποίο 

όμως τον βρήκαμε και παραπάνω όταν εξετάζαμε το ψηφίο 4. 

Άρα, οι μοναδικοί κατάλληλοι αριθμοί 5. Κατά σειρά είναι οι: 

114, 222, 330, 600. 

2
ος

 τρόπος. Με τρία ψηφία μπορούμε να έχουμε άθροισμα 6 με τους 

παρακάτω τρόπους (βάζοντας τους αριθμούς από τον μεγαλύτερο προς τον 

μικρότερο): 6+0+0,  5+1+0,  4+2+0,  4+1+1,   3+3+0,   3+2+1,   2+2+2. 

Από αυτούς δύο ίδια ψηφία έχουμε στα αθροίσματα: 

6+0+0,   4+1+1,   3+3+0,   2+2+2 

Άρα οι αριθμοί που ζητάμε είναι  οι 600, 411, 141, 114, 330, 303, 222. 

Από αυτούς διαγράφουμε όσους δεν διαιρούνται με το 2 και μένουν οι: 

600,   114,   330,   222. 


