
Αζθήζεηο Καηαλόεζεο ζηα Αζξνίζκαηα θαη ζηελ Σπλδπαζηηθή 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 8/1/2016 

(κε email ζηνλ βνεζό καζήκαηνο ζε κνξθή .pdf ή .doc) 

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

 

 

1. (15%) Κάλνληαο ρξήζε ελόο ζπλδπαζηηθνύ επηρεηξήκαηνο απνδείμηε όηη ε πνζόηεηα 
(   ) 

(   )  
 είλαη 

αθέξαηνο αξηζκόο. 

 

2. Yπνζέηνπκε όηη έρνπκε έλα αιθάβεην ην νπνίν απνηειείηαη από 4Α, 5Β θαη 3Γ (ηα γξάκκαηα 

θάζε νκάδαο είλαη κε δηαθξηηά κεηαμύ ηνπο, π.ρ. όια ηα Α ζεσξνύληαη ίδηα). Πόζεο ιέμεηο κήθνπο 

12 (κε πόζνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα κεηαζέζνπκε ηα γξάκκαηα ζε 12 ζέζεηο) αλ:  

α) (5%) Γελ έρνπκε θαλέλαλ πεξηνξηζκό. 

β) (15%) Πξέπεη λα εκθαλίδεηαη κέζα ζηελ ιέμε νπσζδήπνηε ε ζπκβνινζεηξά ΒΒΒ. 

 

3. (15%) Καηά πόζνπο ηξόπνπο 7 άλδξεο κπνξνύλ λα επηιεγνύλ από 12 έηζη ώζηε δύν 

ζπγθεθξηκέλνη απ’ απηνύο λα κελ είλαη πνηέ καδί; Γεληθεύζηε ζέηνληαο n αληί γηα 12 θαη k αληί γηα 

7. 

 

4. (20%) Θεσξνύκε όια ηα ζεκεία (α,β) ζην επίπεδν κε α,β αθεξαίνπο. Οξίδνπκε σο βήμα  

  Γ: ηε κεηάβαζε από ην ζεκείν (α,β) ζην (α+1,β)  

  Α: ηε κεηάβαζε από ην ζεκείν (α,β) ζην (α-1,β) 

      Π: ηε κεηάβαζε από ην ζεκείν (α,β) ζην (α,β+1) θαη  

  Κ: ηε κεηάβαζε από ην ζεκείν (α,β) ζην (α,β-1) 

Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κία αθνινπζία 3 βεκάησλ (ΓΓΠ) κε αξρή ην (0,1) θαη ηέινο ην (2,2). 



                         

Α) Πόζεο είλαη νη δηαθνξεηηθέο αθνινπζίεο βεκάησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ βήκαηα Α θαη Κ, νη 

νπνίεο μεθηλνύλ από ην (0,0) θαη λα θαηαιήγνπλ ζην (x,y) κε x>0, y>0;  

Β)  Πόζεο είλαη νη δηαθνξεηηθέο αθνινπζίεο βεκάησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ βήκαηα Α θαη Κ, νη 

νπνίεο μεθηλνύλ από ην (0,0), δηέξρνληαη δηαδνρηθά από ηα ζεκεία (3,2) θαη (4,5) θαη θαηαιήγνπλ 

ζην (x,y), όπνπ x>4, y>5; 

Γ)  Πόζεο είλαη νη δηαθνξεηηθέο αθνινπζίεο βεκάησλ κήθνπο 2n,  πνπ μεθηλνύλ από ην (0,0), 

δηέξρνληαη από ην ζεκείν (k,n-k), 0≤k≤n, θαη θαηαιήγνπλ ζην (0,0); 

 

5. (15%) α) Βξείηε ην πιήζνο ησλ κεηαζέζεσλ όισλ ησλ 24 γξακκάησλ  ηνπ αιθάβεηνπ πνπ λα 

πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο ιέμεηο ΠΥΓΜΖ, ΤΕΑΚΗ, ΒΔΛΟΣ. 

β) Να βξείηε ην πιήζνο ησλ κεηαζέζεσλ ησλ 24 γξακκάησλ ηνπ αιθάβεηνπ πνπ λα πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ κία εθ ησλ ιέμεσλ: ΤΖΝ, ΣΤΖΝ, ΑΣΤΖΝ, ΦΑΣΤΖΝ. 

γ) Πόζνη ζεηηθνί αθέξαηνη ≤1000 είλαη ζρεηηθά πξώηνη κε ην 15.  

6. (15%) α) Να ππνινγίζεηε πξνζεγγηζηηθά ην άζξνηζκα: ∑ √ 
  

    

β) Να ππνινγίζεηε αθξηβώο ην άζξνηζκα:   ( )  ∑
  

 

 
    (|x| < 1) 

γ) Να δείμεηε όηη ην ν θιεηζηόο ηύπνο ηνπ αζξνίζκαηνο ∑
 

(    )(    )
 
    είλαη 

 

    
. 

 

 

 

  




