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ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Θέματα  Εξάσκησης 

1. Έστω                  . Αποδείξτε  ότι  οι αριθμοί                               δεν μπορεί 

να είναι όλοι μεγαλύτεροι  του  
 

 
 .                                       (Revista  Matematica din Timisoara) 

(υπόδειξη: με άτοπο και προσθέτοντας κατά μέλη) 

 

2.  Έστω           θετικοί πραγματικοί αριθμοί  μικρότεροι του 4. Αποδείξτε ότι τουλάχιστον ένας από τους 

αριθμούς  
 

 
 

 

   
     

 

 
 

 

   
      

 

 
 

 

   
  είναι  μεγαλύτερος ή ίσος του  1. 

                                                                                                              (Hungarian Math Olympiad, 2001) 

(υπόδειξη: με άτοπο και χρήση  της        
 

 
 

 

 
     για  θετικούς     ) 

 

3. Βρείτε όλες τις τριάδες πραγματικών αριθμών           που ικανοποιούν συγχρόνως τις σχέσεις   

                                                       
                                                                                                                                    (Romanian  Math Contest) 

(υπόδειξη:  πρόσθεση κατά μέλη και μεταφορά αριστερά, άθροισμα τετραγώνων) 

 

4.  Αποδείξτε ότι αν η εξίσωση                      έχει πραγματική ρίζα, τότε  

          

                                                                                              (International Mathematics Tournament of the Towns) 
(υπόδειξη:  δημιουργούμε τέλεια τετράγωνα) 

 

 

5.  Βρείτε όλες τις τριάδες πραγματικών αριθμών           που ικανοποιούν συγχρόνως τις σχέσεις  

                                              
                                  (From the book “Mathematical Olympiad Challenges”, Titu Andreescu – Razvan Gelca) 

 

6.   Έστω  x , y  τυχαίοι πραγματικοί αριθμοί. 

α) Αν  γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί          και           είναι ρητοί, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι και 

οι   x , y  ε ίναι επίσης ρητοί; 

β) Αν   γνωρίζουμε ότι  οι αριθμοί   x+y ,   x+y
2
,    x+y

3
   είναι ρητοί , αποδείξτε  ότι  και  οι   x , y  είναι 

επίσης  ρητοί. 

                                                                                                                 [Ολυμπιάδα Εσθονίας , 2007] 

 



 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    «ΘΑΛΗΣ»  

7.  Αν           μήκη πλευρών τριγώνου  και           πραγματικοί αριθμοί  ώστε                , 

αποδείξτε ότι       a
2
yz + b

2
zx + c

2
xy ≤ 0                      [19th  Lithuanian Team Contest in Mathematics 2004] 

 

 

8.   Θεωρούμε το τριώνυμο  f(x) = ax
2
 + bx + c  (a ≠ 0).    Γνωρίζουμε ότι η εξίσωση                   

έχει ακριβώς  3  διαφορετικές πραγματικές ρίζες. Βρείτε την τιμή  του     
 

  
  .  

                                                                                                                                              [Albania, National Olympiad 2012] 

 

9.  Να λυθεί στους θετικούς ακέραιους η εξίσωση                   

                                                                                                                                       (21th  Nordic Math Contest) 

 

10.  Θεωρούμε τα  τριώνυμα                                     με ακέραιους 

συντελεστές  και      .  Υποθέτουμε ότι υπάρχουν ακέραιοι          ώστε                         . 

Αποδείξτε ότι ο αριθμός       είναι  άρτιος. 

                                                                                                                    (Regional  Math Olympiad, India 2015) 

 

 

11.  Έστω            μήκη πλευρών τριγώνου  ώστε            . Αποδείξτε  ότι                                            

                  
                                                                                                                                 (British Math Olympiad, 2010) 

 

 

12.  Βρείτε όλα τα ζεύγη των θετικών ρητών          ώστε                     

                                                                                                                                             (Baltic way, 2002) 

 

13.  Έστω      περιττός  πρώτος.  Βρείτε  όλους τους θετικούς ακέραιους     ώστε  ο αριθμός          να 

είναι  θετικός  ακέραιος. 

                                                                                                                                            (Baltic way, 2018   St. Petersburg) 

 

14.  Βρείτε  όλους τους ακέραιους            για τους οποίους ισχύει                

                                                                                                                   (Math Olympiad, Poland 2013 – Final  Round) 


