ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007
Σάξη: Γ΄ Γυμνασίου

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

11.00

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε
ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ θαη ηέιεησζε ην βηβιίν ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ
1
ρξόλνπ. Αλ ηελ πξώηε κέξα δηάβαδε ην
ηνπ αξηζκνύ ησλ ζειίδσλ πνπ (αξρηθά)
4
δηάβαδε θαη θάζε επόκελε κέξα δηάβαδε κηα ζειίδα παξαπάλσ από ηελ
πξνεγνύκελε κέξα, ηόηε ζα ηέιεησλε ην βηβιίν θαη πάιη ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ.
Να βξείηε πόζεο ζειίδεο έρεη ην βηβιίν.
ΛΤΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2008
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Παπασκευή 01 Φεβπουαπίου 2008 – ΠΑΦΟ
Σάξη: Γ΄ Γυμνασίου

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

16.30

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο Μαζεκαηηθόο θνο Γηώξγνο όηαλ ξσηήζεθε πόζσλ ρξνλώλ είλαη απάληεζε: «Η ειηθία κνπ είλαη δηςήθηνο
αξηζκόο, είκαη κεγαιύηεξνο από ηελ γπλαίθα κνπ θαη αλ ελαιιάμεηε ηελ ζέζε ησλ ςεθίσλ ηεο ειηθίαο κνπ
ηόηε ζα βξείηε ηελ ειηθία ηεο γπλαίθαο κνπ. Επηπιένλ, ε δηαθνξά ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ ειηθηώλ καο είλαη
ηεηξάγσλν αθέξαηνπ αξηζκνύ». Πνηεο είλαη ε ειηθίεο ηνπ θνπ Γηώξγνπ θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ;
ΛΤΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2009
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Πέμπτη 29 Ιανουαπίου 2009 – ΛΔΜΔΟ
Σάξη: Γ΄ Γυμνασίου

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

11:45

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Δίλεηαη έλαο ηεηξαςήθηνο ζεηηθόο αθέξαηνο αξηζκόο, έζησ , θαη ζρεκαηίδνπκε ηελ δηαθνξά
Να βξείηε:
(α) πνηα είλαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ην Α.
(β) πνηα είλαη ε κηθξόηεξε δπλαηή ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ην Α.
ΛΤΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Παπασκευή 29 Ιανουαπίου 2010 – ΛΔΜΔΟ
Σάξη: Γ΄ Γυμνασίου

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

11:45

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σην παξαθάησ ζρήκα ην νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ παξηζηάλεη έλα ζπίηη κε δηαζηάζεηο 24m θαη
7m ην νπνίν πεξηθιείεηαη από θήπν πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ ζπηηηνύ σο εμήο:
α) Από εκηθύθιην δηακέηξνπ 24m.
β) Από εκηθύθιην δηακέηξνπ 7m θαη
γ) Από δύν θπθιηθά ηκήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ην εκηθύθιην κε δηάκεηξν ηελ δηαγώλην ηνπ
νξζνγσλίνπ.
Ο ηδηνθηήηεο ζέιεη λα πεξηθξάμεη ην ζπίηη ηνπ κε πεξίθξαμε πνπ ζα εθάπηεηαη ζηα εκηθύθιηα θαη ζα είλαη ηα
ηκήκαηά ηεο παξάιιεια κε ηηο πιεπξέο ηνπ νξζνγσλίνπ όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σηελ ζπλέρεηα ν
αξρηηέθηνλαο πξνηείλεη ζηνλ ηδηνθηήηε λα ζρεκαηίζεη ην ηξίγσλν ΔΒΓ θαη λα πιαθνζηξώζεη ην κέξνο ηνπ
ηξηγώλνπ πνπ βξίζθεηαη έμσ από ην ΑΒΓΓ. Να ππνινγίζεηε:
Α. Πόζα κέηξα πεξίθξαμεο ζα ρξεηαζηεί ν ηδηνθηήηεο θαη
Β. Πνην είλαη ην εκβαδόλ ηνπ κέξνπο ηνπ ηξηγώλνπ ΔΒΓ πνπ ζα πιαθνζηξσζεί.

ΛΤΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2011
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τπίτη 1 Φεβποςαπίος 2011 – ΛΔΜΔΣΟΣ
Τάξη: Γ΄ Γςμνασίος

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

11:45

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(α) Σήκεξα, 1ε Φεβξνπαξίνπ 2011 είλαη κέξα Τξίηε. Τη κέξα ζα είλαη ε 2ε Μαξηίνπ 2012;
(πξνζέμηε πωο ην έηνο 2012 είλαη δίζεθην!)
(β) Γηα ην έηνο Ν ε 300ε κέξα ηνπ ήηαλ Τξίηε.
Γηα ην έηνο Ν+1 ε 200ε κέξα ηνπ ήηαλ επίζεο Τξίηε.
Να βξείηε ην όλνκα ηεο κέξαο ηεο εβδνκάδαο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 100ε κέξα ηνπ έηνπο Ν-1.
(Να εξηγήσετε πλήπωρ την απάντησή σαρ)
ΛΤΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2012
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

ΣΧΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώρα
έναρξης

Ώρα
λήξης

11:45

Ώρα
παράδοσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Δέκα τενίστες συμμετέχουν σε ένα τουρνουά τένις , όπου ο κάθε τενίστας αγωνίζεται μια φορά με
κάθε ένα από τους υπόλοιπους τενίστες . Ο τενίστας κερδίζει φορές και χάνει
φορές όπου
(Κανένας αγώνας τένις δεν λήγει ισόπαλος).
Να αποδείξετε ότι:
(Να δικαιολογήσετε και να επεξηγήσετε πλήρως την απάντησή σας).
ΛΥΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2013
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

ΣΧΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώρα
έναρξης

Ώρα
λήξης

11:45

Ώρα
παράδοσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(α) Στο εσωτερικό ενός τετραγώνου με πλευρά
τοποθετούνται κύκλοι με ακτίνα
ο
καθένας τέτοιοι ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους και με τις πλευρές του τετραγώνου. Να βρείτε
το εμβαδόν του μέρους του τετραγώνου που δεν καλύπτεται από τους κύκλους (μπορείτε να
βρείτε την απάντησή σας και συναρτήσει του )
(β) Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει πλευρά
. Σας δίνονται σε απεριόριστο αριθμό ίσοι κύκλοι με
ακτίνα
που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στο τρίγωνο. Οι κύκλοι μπορεί να
επικαλύπτουν ο ένας τον άλλο αλλά πρέπει να παραμένουν ολόκληροι μέσα στο τρίγωνο (ή στην
πιο ακραία περίπτωση να είναι εφαπτόμενοι των πλευρών του και να είναι μέσα στο τρίγωνο).
Να βρείτε το μέγιστο εμβαδόν που μπορεί να καλυφθεί από τους κύκλους αυτούς.
ΛΥΣΗ(Να εξηγήσετε πλήρως την απάντησή σας)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2014
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

ΣΧΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώρα
έναρξης

Ώρα
λήξης

11:45

Ώρα
παράδοσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο κύριος Μάριος είναι συνταξιούχος Μαθηματικός και έχει τρία παιδιά, τον Σάββα, τον Ανδρέα και
την Μαρία. Για τις ηλικίες των παιδιών του παρατήρησε τα εξής:
 Η Μαρία είναι το μεσαίο παιδί και η μητέρα της φρόντιζε κάθε φορά στην επέτειο των γενεθλίων της
να της έχει μια τούρτα με τόσα κεράκια όσα ήταν η ηλικία της εκείνη την χρονιά. Ο κύριος Μάριος
θυμάται, ότι η Μαρία από όλα μαζί τα κεράκια που τοποθετήθηκαν στις τούρτες των τριών πρώτων
επετείων των γενεθλίων της, κατάφερε να σβήσει με το πρώτο φύσημα, συνολικά το 50% των κεριών.
Από την 4η επέτειο μέχρι και την τελευταία που ήταν χθες, καταφέρνει να σβήνει όλα τα κεράκια της
τούρτας της με ένα φύσημα. Ο κύριος Μάριος μέτρησε όλα τα κεράκια που έσβησε η Μαρία μέχρι
σήμερα και βρήκε συνολικά 900 .
 Η σημερινή ηλικία του Σάββα είναι μεταξύ 30 και 40 χρονών, του Ανδρέα μεταξύ 40 και 50 χρονών
και το γινόμενο των ηλικιών τους είναι τέλειος κύβος θετικού ακεραίου.( Για παράδειγμα το 64 είναι
τέλειος κύβος γιατί 43 = 64)
Να βρείτε τις σημερινές ηλικίες των παιδιών του κυρίου Μάριου.
ΛΥΣΗ (Να εξηγήσετε πλήρως την απάντησή σας)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τετάπτη 28 Ιανοςαπίος 2015 – ΛΔΥΚΩΣΙΑ
Τάξη: Γ΄ Γςμνασίος

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

11:45

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(α) Να βξείηε πόζνη αθέξαηνη αξηζκνί κεηαμύ ηνπ θαη ηνπ
έρνπλ και τις δύο παξαθάησ ηδηόηεηεο:
 είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ θαη
 αλ δηαηξεζνύλ κε αθήλνπλ ππόινηπν
(β) Να βξείηε πόζνη αθέξαηνη αξηζκνί κεηαμύ ηνπ θαη ηνπ
έρνπλ και τις δύο παξαθάησ ηδηόηεηεο:
 είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ θαη
 αλ δηαηξεζνύλ κε ή ην αθήλνπλ ππόινηπν
Σημείωση: ην δηαδεπθηηθό «ή» ζεκαίλεη είηε κε ηνλ έλα αξηζκό είηε κε ηνλ άιιν είηε θαη κε ηνπ δύν.
ΛΤΗ (Να εξηγήσετε πλήπωρ την απάντησή σαρ)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2016
ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Πέμπτη 28 Ιανοςαπίος 2016 – ΛΔΤΚΩΙΑ
Σάξη: Γ΄ Γςμνασίος

ΥΟΛΕΙΟ…………………………………………………………………..
Ώξα
έλαξμεο

Ώξα
ιήμεο

11:45

Ώξα
παξάδνζεο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(α) Ο θ. Γηώξγνο είλαη Μαζεκαηηθόο θαη έρεη ζηελ απνζήθε ηνπ έλα
αξηζκό από ηεηξάγσλα πιαθάθηα πνπ ην θάζε έλα έρεη κήθνο πιεπξάο
Απνθάζηζε κε ηα πιαθάθηα απηά λα πιαθνζηξώζεη έλα κέξνο ηεο
απιήο ηνπ. Τνπνζεηώληαο ηα πιαθάθηα ην έλα δίπια ζην άιιν
ζρεκάηηζε έλα κεγάιν ηεηξάγσλν πιεπξάο αιιά παξαηήξεζε όηη ηνπ
πεξίζζεςαλ
πιαθάθηα. Σηελ ζπλέρεηα αύμεζε θαηά
ην κήθνο
ηεο πιεπξάο ηνπ κεγάινπ ηεηξαγώλνπ θαη ηόηε δηαπίζησζε όηη γηα λα
θαιύςεη ην ηεηξάγσλν πιεπξάο
ζα ρξεηάδνληαλ αθόκε
πιαθάθηα. Να βξείηε πόζα
πιαθάθηα είρε ν θ. Γηώξγνο αξρηθά ζηελ απνζήθε ηνπ.
(β) Ο θ. Γηώξγνο, σο Μαζεκαηηθόο, ζθέθηεθε έλα πην γεληθό
πξόβιεκα παίξλνληαο αθνξκή από ηελ εκπεηξία πνπ είρε κε
ηελ πιαθόζηξσζε ηεο απιήο ηνπ. Τν πξόβιεκα είλαη ην εμήο:
«Κάποιορ πποζπαθεί να καηαζκεςάζει ένα μεγάλο ηεηπάγωνο
πλεςπάρ
σπηζιμοποιώνηαρ μικπά ηεηπάγωνα πλεςπάρ
,
ηοποθεηώνηαρ ηα ηο ένα δίπλα ζηο άλλο, και ηος πεπιζζεύοςν
μικπά ηεηπάγωνα. Σηην πποζπάθειά ηος να καηαζκεςάζει ένα
δεύηεπο μεγάλο ηεηπάγωνο, αςξάνει ηο μήκορ ηηρ πλεςπάρ ηος
ππώηος ηεηπαγώνος καηά κ μονάδερ και διαπιζηώνει όηι ηος
σπειάζονηαι
μικπά ηεηπάγωνα ακόμη.»
Να ππνινγίζεηε πνην κπνξεί λα είλαη ην πιήζνο ησλ κηθξώλ
ηεηξαγώλσλ πλεςπάρ πνπ είλαη δπλαηόλ λα είρε αξρηθά, δνζέληνο όηη
ΛΤΗ (Να εξηγήσετε πλήπωρ την απάντησή σαρ)

θαη κ είλαη αθέξαηνη.

