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Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 1ο  
Το τετράγωνο ενός θετικού αριθμού είναι μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο του αριθμού κατά 
75. Να βρεθεί ο αριθμός. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
Αν οι αριθμοί ,μ ν  είναι θετικοί ακέραιοι και ισχύει ότι 
                                               2 24 4 2 1μ ν μ− + ++ ≤ ν + , 
να αποδείξετε ότι ο ακέραιος 2 2μ νΑ = +  είναι πολλαπλάσιο του 34. 

      Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 3ο  
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ΑΔ ύψος του.  
(α) Αν υπάρχουν σημεία Ε και Ζ πάνω στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ, αντίστοιχα, τέτοια ώστε να    
      ισχύουν  και , να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ  είναι ισοσκελές. ΔΕ = ΔΖ ˆ ˆΑΔΕ = ΑΔΖ
(β) Αν υπάρχουν σημεία  Ε και Ζ στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ ( προς το μέρος  
      του Α), αντίστοιχα, τέτοια ώστε να ισχύουν ΔΕ = ΔΖ  και ˆ ˆΑΔΕ = ΑΔΖ , να αποδείξετε ότι  
      το τρίγωνο ΑΒΓ  είναι ισοσκελές. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 4ο . 
 Μία βρύση Α γεμίζει (λειτουργώντας μόνη της) μία δεξαμενή σε τρεις ώρες. Μία δεύτερη 
βρύση Β γεμίζει (λειτουργώντας μόνη της) την ίδια δεξαμενή σε τέσσερις ώρες. Μία τρίτη 
τέλος βρύση Γ αδειάζει (λειτουργώντας μόνη της) την ίδια δεξαμενή , όταν βέβαια είναι γε-
μάτη, σε έξι ώρες. Ένας αυτόματος μηχανισμός ανοίγει με τυχαία σειρά και τις τρεις βρύσες 
με τον εξής τρόπο: ανοίγει μία βρύση, μετά από δύο ώρες ανοίγει μία άλλη και τέλος μετά 
από μία ώρα ανοίγει και την άλλη βρύση. Ένας άλλος μηχανισμός μετρά το χρόνο που χρει-
άζεται να γεμίσει η δεξαμενή και ξεκινά τη λειτουργία του μόλις πέσει νερό μέσα στη δεξα-
μενή. Ποια είναι εκείνη η σειρά με την οποία, αν ανοίξει τις βρύσες ο μηχανισμός, o αριθμός 
των ωρών που θα χρειαστούν για να γεμίσει η δεξαμενή θα είναι ακέραιος αριθμός; Ποιος 
είναι σε κάθε περίπτωση αυτός ο ακέραιος αριθμός; 
  

Μονάδες 5 
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