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Να αλαγξάθεηε ζην παξαδνηέν ζαο ην ΑΔΜ θαη ην όλνκά ζαο. 

 

 

1. (20%) Έζησ όηη Α είλαη ην ζύλνιν όισλ ησλ ζεκείσλ ζην επίπεδν ρσξίο ην ζεκείν (0,0). 

Γειαδή, Α={(x,y) | x,yR} – {(0,0)}. Οξίδνπκε ηελ ζρέζε T ζην Α:  
(a,b) T (c,d): ηα ζημεία (a,b) και (c,d) βπίζκονηαι ζηην ίδια ευθεία που διέπχεηαι από ηην απχή ηων αξόνων 

Σαο δεηνύληαη ηα εμήο: 

α) Να δείμεηε όηη ε Τ είλαη ζρέζε ηζνδπλακίαο. 

β) Να πεξηγξάςεηε ηηο αληίζηνηρεο θιάζεηο ηζνδπλακίαο. 

γ) Αλ ην ζύλνιν Α πεξηέρεη θαη ην ζεκείν (0,0) (δειαδή είλαη όιν ην επίπεδν) ηόηε ε Τ είλαη ζρέζε 

ηζνδπλακίαο; 

 

2. (20%) Να δείμεηε όηη γηα όια ηα ζύλνια Α, Β θαη Γ ηζρύεη όηη: Αλ         θαη    ̅  

   ̅ (κε  ̅ αλαπαξηζηνύκε ην ζπκπιήξσκα ηνπ Γ) ηόηε ηζρύεη    . 

 

3. (20%) Έζησ κία άπεηξε ζθαθηέξα κε ηεηξάγσλα, όπνπ όια ηα ηεηξάγσλα 

αξρηθά είλαη ιεπθά πιελ ελόο αξρηθνύ ζπλόινπ M0 κε n καύξα ηεηξάγσλα, 

όπνπ ην M0 απνηειεί ηελ αξρηθή δηακόξθσζε ησλ καύξσλ ηεηξαγώλσλ. 

Οξίδνπκε λέεο δηακνξθώζεηο από καύξα ηεηξάγσλα σο εμήο: έλα ηεηξάγσλν t 

ζα αλήθεη ζην Mk (ζα είλαη καύξν δειαδή κεηά από k βήκαηα) αλ θαη κόλν αλ 

δύν ηεηξάγσλα κεηαμύ ησλ t, ηνπ ηεηξαγώλνπ πάλσ από ην t θαη ηνπ 

ηεηξαγώλνπ δεμηά ηνπ t αλήθνπλ ζηε δηακόξθσζε Mk-1. Χξεζηκνπνηείζηε 

ηζρπξή επαγσγή γηα λα δείμεηε όηη Mn = Ø, δειαδή κεηά από n βήκαηα ζε κία 

αξρηθή δηακόξθσζε M0 κε n καύξα ηεηξάγσλα, θαλέλα ηεηξάγσλν δελ ζα 

είλαη καύξν. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη κεξηθέο πεξηπηώζεηο κόλν γηα ην ηεηξάγσλν t. 

 

4. (20%) Να δείμεηε όηη ηζρύεη γηα θάζε ζύλνιν Α θαη Β όηη  ( )   ( )   (   ). Να δείμεηε 

αλ θαη ην αληίζηξνθν είλαη αιεζέο. Γειαδή λα δείμεηε αλ ηζρύεη γηα όια ηα ζύλνια όηη  (   )  

 ( )   ( ). Με  ( ) αλαπαξηζηνύκε ην δπλακνζύλνιν ηνπ ζπλόινπ Α.  

 

5. (20%) α) Να δείμεηε όηη ν αξηζκόο n
4 
+ 4 δελ είλαη πξώηνο γηα θάζε n > 1. 

β) Έζησ νη πεξηηηνί πξώηνη 3, 5, 7, 11, 13, 17, …ζε αύμνπζα ζεηξά (p1, p2, p3,…). Να απνδείμεηε αλ 

ηζρύεη ή όρη ε εμήο πξόηαζε: Γηα θάζε i ηζρύεη όηη pipi+1+2 είλαη πξώηνο.  

t t 

t t 

t t 

t t 

t t 




