
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Πρόβλημα 1 

Δίνεται ένα σύνολο Α που ορίζεται ως: 

Α:«Οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί μικρότεροι ή ίσοι του 200» 

Να βρείτε τον ελάχιστο αριθμό στοιχείων που πρέπει να μετακινηθούν 

ώστε το γινόμενο των υπολοίπων να γίνει τέλειο τετράγωνο. 

Πρόβλημα 2 

Σε ένα τουρνουά καλαθόσφαιρας υπήρχαν συνολικά Λ ομάδες όπου η 

κάθε ομάδα έπαιξε ενάντια κάποιας άλλης ομάδας ακριβώς τρεις 

φορές. Μετά χωρίστηκαν σε ζευγάρια και κάθε ζευγάρι έπαιξε με κάθε 

άλλο ζευγάρι ακριβώς δύο φορές. Μετά την κάθε ατομική νίκη, η 

νικήτρια ομάδα κέρδιζε 3 πόντους και μετά από κάθε νίκη που 

γινόταν σε συνεργασία με άλλη ομάδα, οι δυο νικήτριες ομάδες 

κέρδιζαν από 1 πόντο. Μία ομάδα κέρδισε όλους τους αγώνες και 

κέρδισε συνολικά 149 πόντους. Να βρείτε πόσες ομάδες ήταν αρχικά 

στο τουρνουά. 

Πρόβλημα 3 

Δίνεται ισοσκελές οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Έστω το σημείο Ι 

το έγκεντρο του τριγώνου. Δίνεται μία ευθεία (ε1) που διέρχεται από 

το σημείο Α και το σημείο Ε που τέμνει την ΒΓ στο σημείο Ε. Έστω 

μια δεύτερη ευθεία (ε2) που είναι κάθετη στην ευθεία (ε1) πάνω στο 

Α. Έστω μια ευθεία (ε3) που περνά από τα σημεία Β και Ι και έστω Κ 

το σημείο τομής των ευθειών (ε2) και (ε3). Να αποδείξετε ότι: 

(α) Το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισοσκελές. 

(β) Ισχύουν οι σχέσεις: ∡𝛢𝛣𝛫 =
∡𝛤𝛢𝛫
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 και ∡ΚΒΓ + ∡ΕΑΓ= ∡ΕΙΓ. 

Πρόβλημα 4 

Ο Γιώργος και ο Γιάννης παίζουν ένα παιγνίδι. Ο Γιώργος έχει μια 

στοίβα με 1680 νομίσματα και κάθε φορά που κάνει κίνηση παίρνει t
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νομίσματα και βάζει πίσω  t νομίσματα. Ο Γιάννης έχει μία στοίβα 

με 2021 νομίσματα και κάθε φορά που κάνει κίνηση παίρνει κ 

νομίσματα και βάζει πίσω στη στοίβα κ-8 ή κ-7 νομίσματα. Έστω μ1 ο 

ελάχιστος αριθμός από κινήσεις που χρειάζονται για να μην αφήσει 

κανένα νόμισμα στη στοίβα του ο Γιώργος και μ2 ο ελάχιστος αριθμός 

από κινήσεις που χρειάζονται για να μην αφήσει κανένα νόμισμα στη 

στοίβα του ο Γιάννης. Να υπολογίσετε την τιμή του μ2-μ1. 


