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40η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

«Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» 
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

Θέματα τάξεων Λυκείου 
 

Πρόβλημα 1 
Να λύσετε στους θετικούς πραγματικούς αριθμούς το σύστημα: 

{
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𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + 𝑤 = 48

}. 

 

Πρόβλημα 2 

Για τις διάφορες τιμές του θετικού ακεραίου 𝑛, να προσδιορίσετε όλους τους θετικούς 
ακέραιους 𝛮 που  είναι τέλεια τετράγωνα και στη δεκαδική τους αναπαράσταση 
εμφανίζεται 𝑛 φορές το ψηφίο  2  και μία φορά το 5. 
 
Πρόβλημα 3 
Δίνεται τρίγωνο 𝐴𝐵𝐶 με 𝛢𝛣 > 𝛢𝐶,  η διχοτόμος του 𝐴𝐷, όπου 𝐷 είναι σημείο της 

πλευράς 𝐵𝐶, και το σημείο 𝐼 τομής των διχοτόμων του. Αν 𝑀 είναι το μέσον του 

ευθυγράμμου τμήματος 𝐴𝐷 και 𝐹 είναι το σημείο τομής της 𝑀𝐵 με τον περιγεγραμμένο 

κύκλο του τριγώνου 𝐵𝐼𝐶, να αποδείξετε ότι: 𝐴𝐹 ⊥ 𝐹𝐶. 

 
Πρόβλημα 4 
Ένα τμήμα της Β΄ Λυκείου έχει 26 μαθητές, που κάθονται ανά δύο στα θρανία. Στο 

δεύτερο τετράμηνο έχουν αποφασίσει να αλλάξουν θέσεις ώστε κάθε δύο μαθητές 
που καθόταν μαζί στο πρώτο τετράμηνο, να μην κάθονται μαζί και στο δεύτερο. Να 

βρείτε τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή του 𝛮, ώστε ανεξαρτήτως από το πώς κάθισαν οι 

μαθητές στα δύο τετράμηνα, να υπάρχει στο τέλος της χρονιάς ένα σύνολο 𝑆 από 𝛮 

μαθητές, στο οποίο δεν υπάρχουν δύο μαθητές οι οποίοι κάθισαν μαζί σε κάποιο από 

τα δύο τετράμηνα. 

 
Να απαντήσετε και στα 4 προβλήματα 
Διάρκεια διαγωνισμού: 3 ώρες 
Κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 5 μονάδες                                                                              Καλή επιτυχία! 


