
1. πλδπαζκνί 

Ζ Αιίθε θαιεί 6 θίινπο ζην πάξηπ ηεο: Βαζίιε, Γηώξγν, Γεκήηξε, Διέλε, Εσή θαη Ζιία. Όηαλ 

θηάζνπλ θάλνπλ ρεηξαςία όινη κεηαμύ ηνπο.  

Α) Πόζεο ρεηξαςίεο αληαιιάρηεθαλ ζπλνιηθά; 

Α κε όινπο ηνπο άιινπο : 6 ρεηξαςίεο 

Β κε όινπο ηνπο άιινπο : 6 ρεηξαςίεο 

... 

Ζ κε όινπο ηνπο άιινπο : 6 ρεηξαςίεο 

 

πλνιηθά ινηπόλ είλαη 6*7=42 ρεηξαςίεο. Όκσο κεηξήζακε θάζε ρεηξαςία δύν θνξέο (κία γηα θάζε 

άηνκν πνπ έπαηξλε κέξνο ζηε ρεηξαςία). Δπνκέλσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο είλαη 42/2=21. 

Άιινο ηξόπνο: Με πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κπνξώ λα επηιέμσ 2 άηνκα από 7 ζπλνιηθά: 

(
 
 
)  

  

    
 
   

 
    

 

Β) Ζ Αιίθε ιέεη όηαλ θάζνληαη ζην ηξαπέδη: «Δγώ ζα θαζήζσ ζηελ θεθαιή ηνπ ηξαπεδηνύ θαη νη 

ππόινηπνη ζα αιιάδνπλ ζέζε θάζε 5 ιεπηά.Τν πάξηπ ζα ηειεηώζεη όηαλ έρνπκε πάξεη όιεο ηηο 

δπλαηέο ζέζεηο.» Πόζν ζα θξαηήζεη ην πάξηπ; 

Αθνύ ε Αιίθε έρεη ζηαζεξή ζέζε, ν αξηζκόο ησλ δπλαηώλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ ππνινίπσλ είλαη ν 

αξηζκόο ησλ κεηαζέζεσλ ησλ 6 αηόκσλ, δειαδή       . Άξα ην πάξηπ ζα θξαηήζεη     
 

  
 

       !!! 

 

Γ) Μεηά ηελ ηνύξηα απνθαζίδνπλ λα ρνξέςνπλ (αγόξηα κε θνξίηζηα). Πόζα δεπγάξηα κπνξνύλ λα 

γίλνπλ; 

Τπάξρνπλ 4 αγόξηα θαη 3 θνξίηζηα.  

  *       +     *     + 

    *(   ) (   ) (   )   (   ) (   ) (   )+ είλαη όια ηα δπλαηά δεπγάξηα.  

Όκσο |   |  | |  | |         δεπγάξηα. 

 

Γ) Μεηά ηνλ ρόξν είπαλ λα ην ξίμνπλ ζην ηδόγν. Απνθάζηζαλ ινηπόλ λα παίμνπλ ιόηην (επηινγή 6 

από 49 λνύκεξα). Ζ Εσή ιέεη ινηπόλ: «Θα παίμνπκε έηζη ώζηε λα θεξδίζνπκε ζίγνπξα.» Πόζα 

δειηία πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ; 



Αθνύ δελ καο ελδηαθέξεη ε ζεηξά ππάξρνπλ: 

(
  
 
)  

   

     
            δειηία. 

 

Δ) Αθνύ απειπίζηεθαλ είπαλ λα παίμνπλ ραξηηά νη Α,Β,Γ,Γ. Τν παηρλίδη είλαη ην Bridge όπνπ ν 

θαζέλαο παίξλεη 13 ραξηηά. Τε δεύηεξε θνξά πνπ παίδνπλ ε Αιίθε ιέεη : «Έρσ ηα ίδηα ραξηηά κε 

ηελ πξεγνύκελε θνξά». Πόζν πηζαλό είλαη απηό; 

Οη δπλαηέο κνηξαζηέο είλαη (
  
  
)  

   

      
                . Δπνκέλσο ε πηζαλόηεηα ζα είλαη 

 

               
. 

 

ΣΤ) Τειηθά απνθαζίδνπλ λα παίμνπλ ζθάθη.Ζ Αιίθε δελ παίδεη νπόηε βγάδεη ηξεηο ζθαθηέξεο. 

Πόζεο είλαη νη δπλαηέο πεξηπηώζεηο ρσξηζκνύο ηνπο ζε ηξία δεύγε;  

1
ν
 δεπγάξη: (

 
 
)     

2
ν
 δεπγάξη: (

 
 
)    

3
ν
 δεπγάξη: (

 
 
)    

Άξα νη δπλαηνί ηξόπνη είλαη            Όκσο ηώξα έρνπκε κεηξήζεη πεξηζζόηεξεο θνξέο ηα 

δεπγάξηα αλάινγα ζε πνηα ζεηξά κπαίλνπλ (αλ είλαη 1
ν
, 2

ν
 ή 3

ν
 δεπγάξη). Σν ζπλνιηθό πιήζνο απηώλ 

ησλ δπλαηώλ εκθαλίζεσλ είλαη       Άξα ηειηθά είλαη 
  

 
    δηαθνξεηηθνί ηξόπνη. 

Άιινο ηξόπνο: 

Ο έλαο δηαιέγεη αληίπαιν αλάκεζα ζηνπο ππόινηπνπο 5 (5 επηινγέο) 

(Μέλνπλ 4) Ο έλαο δηαιέγεη αληίπαιν αλάκεζα ζηνπο ππόινηπνπο 3 (3 επηινγέο) 

(Μέλνπλ 2) ρεκαηίδνπλ έλα δεπγάξη κε έλαλ ηξόπν.  

Άξα ν αξηζκόο δεπγαξηώλ είλαη           

 

 

 

 



2. πλδπαζκνί 

ε δειηίν ΠΡΟΠΟ βάδνπκε 1,2,Υ ζε θαζέλα από ηνπο 13 αγώλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηό. Πόζεο 

δπλαηέο ζηήιεο κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε; 

              ζηήιεο ζπλνιηθά 

 

3. πλδπαζκνί 

ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν πόζνη πνιιαπιαζηαζκνί εθηεινύληαη; 

for i=1 to r 

 for j=1 to m 

  s=0 

  for k=1 to n 

   s=s+A[i,k]*B[k,j] 

  endfor 

  C[i,j]=s 

 endfor 

endfor 

 

Ο εμσηεξηθόο βξόγρνο εθηειεί ην ζώκα ηνπ r θνξέο. Ο επόκελνο θαηά ζεηξά βξόγρνο ηνλ εθηειεί m 

θνξέο ελώ ηέινο ν εζσηεξηθόο βξόγρνο ηνλ εθηειεί n θνξέο. Δπνκέλσο, ν αξηζκόο ησλ 

πνιιαπιαζηαζκώλ είλαη rmn. 

 

4. πλδπαζκνί 

Έλα password ζε δίθηπν απνηειείηαη από 4-8 ραξαθηήξεο πνπ είλαη θεθαιαία ή κηθξά γξάκκαηα ηνπ 

ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ. Πόζα δηαθνξεηηθά passwords είλαη δπλαηά; 

Γπλαηνί ραξαθηήξεο: 26κεγάινη + 26 κηθξνί = 52. 

Password κε 4 ραξαθηήξεο:     

Password κε 5 ραξαθηήξεο:     

... 

Password κε 8 ραξαθηήξεο:     

Άξα ηα δπλαηά passwords είλαη                                        

 

  



5. πλδπαζκνί 

Μία επηηξνπή απνηειείηαη από 15 Ρεπνπκπιηθάλνπο θαη 10 Γεκνθξαηηθνύο. Πξόθεηηαη λα θηηάμνπλ κία επηηξνπή κε 

6 αλζξώπνπο. Οη Ρεπνπκπιηθάλνη επηκέλνπλ λα έρνπλ ηελ πιεηνςεθία θαη ζηελ επηηξνπή. Με πόζνπο ηξόπνπο 

κπνξνύκε λα θηηάμνπκε κία ηέηνηα επηηξνπή δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκώλ; 

Σξεηο πεξηπηώζεηο: 

1. Καλέλαο Γεκνθξαηηθόο: (
  
 
)       Ρεπνπκπιηθάλνπο επηιέγνπκε  

2. Έλαο Γεκνθξαηηθόο: (
  
 
) (
  
 
)        

3. Γύν Γεκνθξαηηθνί: (
  
 
)(
  
 
)        

Άξα ην ζύλνιν είλαη 5005+30030+61425=96460. 

 

6. Γπσλπκηθνί πληειεζηέο 

Να απνδείμεηε α)αιγεβξηθά β) κε ζπλδπαζηηθά επηρεηξήκαηα ηελ παξαθάησ ηζόηεηα: 

 

(
  
 
)   (

 
 
)     

Α)  

(
  
 
)  

  (    )

 
  (    )   (   )      (

 
 
)     

B) Σν αξηζηεξό κέινο είλαη νη ηξόπνη λα επηιέμνπκε 2 από 2n ζηνηρεία.  

 

Γηα λα ην κεηξήζνπκε κε άιιν ηξόπν, ρσξίδνπκε ηα 2n ζηνηρεία ζε δύν ζύλνια ησλ n ζηνηρείσλ. Δίηε επηιέγνπκε θαη 

ηα δύν ζηνηρεία από ην πξώην ζύλνιν, ή θαη ηα δύν ζηνηρεία από ην δεύηεξν ζύλνιν ή έλα από ην έλα θαη έλα από ην 

άιιν. 

Άξα  ζπλνιηθά ζα έρνπκε (
 
 
)  (

 
 
)     ηξόπνπο.  

 

 

7. Γέληξα πλδπαζκώλ 

Να θαηαζθεπάζεηε δέληξα κε όιεο ηηο κεηαζέζεηο ώζηε ην 0 λα εκθαλίδεηαη 2 θνξέο, θαη ην 1 λα 

εκθαλίδεηαη 3 θνξέο. 

 

8. πλδπαζηηθή Ηζνδπλακία (wiley 5.1 ex. 9)  

Να δείμεηε όηη ηα δύν παξαθάησ πξνβιήκαηα είλαη ίδηα: 

1. Πόζνη ηξόπνη ππάξρνπλ λα θαηαλείκνπκε 3 κπάιεο (1 θόθθηλε, 1 κπιε θαη 1 πξάζηλε) 

ζε 10 αλζξώπνπο (θάπνηνο κπνξεί λα πάξεη παξαπάλσ από 1); 

2. Πόζνη αθέξαηνη ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 999; 



Αξηζκνύκε ηνπο αλζξώπνπο κε λνύκεξα από 0 κέρξη 9 θαη αλαπαξηζηνύκε κε 3 αξηζκνύο ζε ζεηξά από 

δεμηά πξνο αξηζηεξά γηα ην πνηνο παίξλεη ηελ θόθθηλε, πνηνο ηελ θίηξηλε θαη πνηνο ηελ πξάζηλε. Άξα 

γηα θάζε θαηαλνκή ζθαηξώλ ππάξρεη έλαο αθέξαηνο κεηαμύ 0 θαη 999.  

 

9. Μεηαζέζεηο (wiley 5.2.16)  

Τπάξρνπλ 16 κπίιηεο ζε έλα θνπηί αξηζκεκέλεο από 1 έσο 16. Οη κπίιηεο από 1 έσο 5 είλαη θόθθηλεο, 

νη 6 έσο 8 είλαη πξάζηλεο θαη νη 9 έσο 16 είλαη κπιε. Δπηιέγνπκε 4 κπίιηεο, κε ζεηξά ρσξίο 

επαλαηνπνζέηεζε, θαη θαηαγξάθνπκε ην απνηέιεζκα ζαλ κία δηαηεηαγκέλε ιίζηα από ρξώκα θαη 

αξηζκό. Γηα παξάδεηγκα, Κ3,Μ1,Π2,Μ12.  

1. Πόζα απνηειέζκαηα είλαη δπλαηά; 

2. Από απηά, πόζα έρνπλ ηελ πξώηε θαη ηειεπηαία κπίιηα θόθθηλε; 

3. Πόζα απνηειέζκαηα έρνπλ ηελ πξώηε θαη δεύηεξε κπίιηα κε δηαθνξεηηθό ρξώκα; 

4. Πόζα απνηειέζκαηα έρνπλ όια ην ίδην ρξώκα; 

1. P(16,4)=16*15*14*13=43680 

2. 5*4*14*13=3640 

3. 16*15*14*13-(5*4*14*13+3*2*14*13+8*7*14*13)=28756 

4. 5*4*3*2+8*7*6*5=4802 

 

10. Μεηαζέζεηο (wiley 5.2.41)  

Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξνύλ 5 νηθνγέλεηεο ησλ 4 αηόκσλ λα ζηαζνύλ ζηελ νπξά ελόο ζηλεκά 

δεδνκέλνπ όηη θάζε νηθνγέλεηα δελ κπνξεί λα δηαζπαζηεί; 

Πξώηα θαζνξίδνπκε κε πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κπαίλνπλ ζηε ζεηξά νη νηθνγέλεηεο. Τπάξρνπλ 

5!=120 ηξόπνη γηα λα γίλεη απηό.  

Έπεηηα θαζνξίδνπκε ηε ζεηξά ησλ κειώλ θάζε νηθνγέλεηαο: 4!=24 ηξόπνη γηα θάζε νηθνγέλεηα.  

 

Από ην θαλόλα ηνπ γηλνκέλνπ πξνθύπηεη όηη νη ζπλνιηθνί ηξόπνη ζα είλαη: 

5!4!
5
=955.514.880 

 

11. πλδπαζκνί (wiley 5.3.ex 3)  

Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξνύλ 6 παηδηά λα πηαζηνύλ ρέξη-ρέξη ζε θύθιν;  

Τπάξρνπλ 6!=720 ηξόπνη γηα λα βάιεηο ηα παηδηά ζε κία επζεία. Όκσο, κε βάζε ηε θπθιηθή 

ηνπνζέηεζε ππάξρνπλ θιάζεηο ηζνδπλακίαο πνπ απνηεινύληαη από κεηαζέζεηο πνπ είλαη ηζνδύλακεο. 

Απηέο είλαη 6 ζε θάζε θιάζε. Άξα ζπλνιηθά έρνπκε 720/6=120 ηξόπνπο 

 



12. Πόθεξ (wiley 5.3.pp 2)  

a) Με πόζνπο ηξόπνπο παίξλνπκε θιαο ζε έλα ρέξη 5 θαξηώλ; 

4 ηξόπνη γηα επηινγή ηύπνπ θαη C(13,5)=1287 γηα ηελ επηινγή ησλ θαξηώλ. Άξα ζπλνιηθά 

4*1287=5148 ηξόπνη.  

 

13. πλδπαζκνί (wiley 5.3.ex 4)  

ε έλα club 10 γπλαηθώλ θαη 8 αλδξώλ, ζέινπλ λα θηηάμνπλ κία επηηξνπή 5 αλζξώπσλ. Πξνθαλώο 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά C(18,5) επηηξνπέο. ε πόζεο από απηέο: 

1. Ζ επηηξνπή πεξηέρεη αθξηβώο 3 γπλαίθεο; 

2. Ζ επηηξνπή πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 3 γπλαίθεο; 

3. Ο Jack θαη ε Jill δελ ζέινπλ λα δνπιέςνπλ καδί νπόηε απνθιείνληαη από ηελ επηηξνπή; 

1. Τπάξρνπλ C(10,3) ηξόπνη επηινγήο γπλαηθώλ θαη  C(8,2) γηα ηνπο άλδξεο. Άξα 120*28=3360 

2. Παίξλνπκε πεξηπηώζεηο κε 3 γπλαίθεο, κε 4 θαη κε 5. Άξα: 

C(10,3)*C(8,2)+C(10,4)*C(8,1)+C(10,5)=5292 

3. Γύν ηξόπνη γηα λα ην βξνύκε: 

 3 ζύλνια: 1 πνπ δελ έρεη ηελ Jill, 1 πνπ δελ έρεη ηνλ Jack θαη 1 πνπ δελ έρεη θαη ηνπο δύν.  

 C(1,1)*C(16,4)+C(1,1)*C(16,4)+C(2,0)C(16,5)=8008 

 Λύλνπκε ην ζπκπιεξσκαηηθό: C(18,5)-C(2,2)*C(16,3)=8008 

  

14. Αθνινπζίεο(wiley 5.4.thm 1)  

Πόζεο δπαδηθέο αθνινπζίεο έρνπλ r 1 θαη n-r 0.  

Θεσξνύκε ηηο n ζέζεηο ζαλ θελέο ηηο νπνίεο ηηο γεκίδνπκε κε 0 θαη 1. Σόηε C(n,r) ηξόπνπο γηα λα βάισ 

ηνπο άζζνπο θαη 1 ηξόπν γηα λα βάισ ηα κεδεληθά ζηηο ππόινηπεο ζέζεηο. 

 

15. Αθνινπζίεο(wiley 5.4.ex 3)  

Πόζεο δηαθνξεηηθέο αθνινπζίεο από γξάκκαηα θηηάρλνπκε από ηε ιέμε MISSISSIPPI; 

Δπηιέγνπκε γξάκκαηα από ην ζύλνιν {M,I,S,P}, κε ηνλ πεξηνξηζκό όηη επηιέγνπκε 1 Μ, 4 Η, 4 Ρ θαη 4 

S. Άξα έρνπκε C(11,1)*C(10,4)*C(6,4)*C(2,2)=34650. 

 



16. Αθνινπζίεο(wiley 5.4.ex 5)  

Να δείμεηε όηη ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα είλαη ίδηα θαη πνηα είλαη ε ιύζε. 

1. Πόζεο ιύζεηο ζηνπο κε αξλεηηθνύο αθέξαηνπο αξηζκνύο έρεη ε εμίζσζε a+b+c=10; 

2. Πόζεο δπαδηθέο αθνινπζίεο κήθνπο 12 έρνπλ αθξηβώο 2 άζζνπο.  

Αλαπαξηζηνύκε ηελ ηηκή ηνπ a κε ηόζα κεδεληθά όζα θαη ε ηηκή ηνπ, θαη ρσξίδνπκε κε 1 από ηελ ηηκή 

ηνπ b ην νπνίν ρσξίδεηαη κε 1 από ηελ ηηκή ηνπ c. Άξα βξέζεθε ε απεηθόληζε. Σν πιήζνο ησλ ιύζεσλ 

είλαη C(12,2)=66. 

 

17. Αθνινπζίεο(wiley 5.4.ex 7)  

Πόζεο δηαθνξεηηθέο ηζάληεο από 10 θξνύηα κπνξνύκε λα αγνξάζνπκε κε κήια, κπαλάλεο, ξνδάθηλα 

θαη αριάδηα, αλ απαηηήζνπκε λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ έλα από ην θαζέλα; 

Καηαξρήλ βάδνπκε έλα από ην θαζέλα θαη έπεηηα βάδνπκε άιια 6 θξνύηα. Αλ a,b,c,d αληηζηνηρνύλ κε 

ηελ αληίζηνηρε ζεηξά ζηα θξνύηα ηόηε a+b+c+d=6, όπνπ a,b,c,d κε αξλεηηθνί αθέξαηνη. Άξα ζπλνιηθά 

ζα έρνπκε C(6+4-1,6)=C(9,6)=84. 

 

18. Αθνινπζίεο(wiley 5.4.ex 9)  

Πόζα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλά αλ ξίμνπκε ην ίδην δάξη 4 θνξέο. Με πόζνπο ηξόπνπο ην 

άζξνηζκα δίλεη 14; 

 

Θεσξώ όηη έρσ κία δηαηεηαγκέλε ιίζηα από απνηειέζκαηα (4-δείγκα) θαη άξα 6
4
=1296. 

 Απηό δίλεηαη από ηελ εμίζσζε α+β+γ+δ=14. Πόζεο ιύζεηο ππάξρνπλ ζε απηή όηαλ α,β,γ,δ≥1; Απηή 

κπνξεί λα γξαθεί ζαλ α΄+β΄+γ΄+δ΄=10, όπνπ α΄,β΄,γ΄,δ΄≥0, άξα κε C(10+4-1,10)=286. Απηό πνπ 

απνκέλεη είλαη λα δηώμνπκε ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ θάπνην απνηέιεζκα ζε δάξη είλαη >6. Γηα 

παξάδεηγκα ην (1,1,3,9). Άξα ινηπόλ πξέπεη λα βξνύκε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο α,β,γ,δ≥7. 

Πξνζνρή κόλν έλα κπνξεί από απηά λα ζπκβαίλεη θάζε θνξά αθνύ α,β,γ,δ≥1.  

Γηα α: Πόζεο ιύζεηο ππάξρνπλ γηα ηελ α+β+γ+δ=14, α,β,γ,δ≥1 θαη α≥7; Αο ην ζθεθηνύκε απηό ην 

πξόβιεκα ζαλ πξόβιεκα θξνύησλ. Έρνπκε κία ηζάληα ζηελ νπνία κπαίλεη έλα από θάζε θξνύην από 

ηα ηέζζεξα ζπλνιηθά. Δπίζεο γηα ην πξώην θξνύην ζα πάξνπκε 7 ζύλνιν. Άξα έρνπκε ηνπνζεηήζεη 10 

θξνύηα. Σν πξόβιεκα είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε αθόκα 4 από ηα 4 είδε. Απηό γίλεηαη κε C(4+4-

1,4)=35. Απηό ηζρύεη ζπκκεηξηθά θαη γηα ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο, άξα : 

286-4*35=146 ηξόπνπο γηα άζξνηζκα 14.  

 



20. Δγθιεηζκόο-Απνθιεηζκόο (Bradley7.1.ex 12)  

Από 62 πξνγξακκαηηζηέο, 35 γλσξίδνπλ C θαη 41 γλσξίδνπλ Java. Αλ 16 δελ μέξνπλ θαη ηηο δύν 

γιώζζεο πόζνη γλσξίδνπλ θαη ηηο δύν.  

Έζησ A απηνί πνπ μέξνπλ C θαη Β απηνί πνπ μέξνπλ Java. Δπίζεο έρνπκε όηη |   |̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     

|   |           

|   |  | |  | |  |   |   

|   |  | |  | |  |   |   

|   |              

 

22.  Πιήζνο Λύζεσλ  

Πόζεο ζεηηθέο αθέξαηεο ιύζεηο ππάξρνπλ γηα ηελ εμίζσζε a+b+2c=10; (Τπόδεημε: λα πάξεηε πεξηπηώζεηο σο 

πξνο ην c: c=1,c=2,…). 

Λύση: 

Έρνπκε 4 πεξηπηώζεηο: 

 

c=1: Σόηε θνηηάκε γηα ηηο ιύζεηο ηηο εμίζσζεο: a + b = 8. Δπεηδή όκσο νη ιύζεηο πξέπεη λα είλαη ζεηηθέο θαη δελ 

κπνξεί λα είλαη κεδέλ νδεγνύκαζηε ζηελ εμίζσζε a + b = 6. Απηό αθνξά όινπο ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνύκε λα βάινπκε 1 άζζν ζε κία δπαδηθή αθνινπζία 7 ςεθίσλ. Άξα ε ιύζε είλαη (
 
 
)   . 

c=2: Σόηε θνηηάκε γηα ηηο ιύζεηο ηηο εμίζσζεο: a + b = 6. Δπεηδή όκσο νη ιύζεηο πξέπεη λα είλαη ζεηηθέο θαη δελ 

κπνξεί λα είλαη κεδέλ νδεγνύκαζηε ζηελ εμίζσζε a + b = 4. Οκνίσο κε παξαπάλσ είλαη (
 
 
)   . 

c=3: Σόηε θνηηάκε γηα ηηο ιύζεηο ηηο εμίζσζεο: a + b = 4. Δπεηδή όκσο νη ιύζεηο πξέπεη λα είλαη ζεηηθέο θαη δελ 

κπνξεί λα είλαη κεδέλ νδεγνύκαζηε ζηελ εμίζσζε a + b = 2. Οκνίσο κε παξαπάλσ είλαη (
 
 
)   . 

c=4: Σόηε θνηηάκε γηα ηηο ιύζεηο ηηο εμίζσζεο: a + b = 2. Δπεηδή όκσο νη ιύζεηο πξέπεη λα είλαη ζεηηθέο θαη δελ 

κπνξεί λα είλαη κεδέλ ζα ππάξρεη κόλν κία ιύζε, ε a = b =1.  

Άξα ζπλνιηθά έρνπκε 16 ιύζεηο.  

23. πλδπαζκνί  

Να θαηεγνξηνπνηήζεηε θάζε έλα από ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα κέηξεζεο κε βάζε ηνπο ηύπνπο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηηο ιύζεηο ηνπο.  

Οη ιύζεηο είλαη: 

   

   

 (   ) 
 (       ) 
 (       ) 

    
Πξνηάζεηο: 

1. Πιήζνο δηεπζεηήζεσλ m ίδησλ ζθαηξώλ ζε n δηαθνξεηηθνύο θάδνπο. 

2. Πιήζνο δηεπζεηήζεσλ m δηαθνξεηηθώλ ζθαηξώλ ζε n δηαθνξεηηθνύο θάδνπο. 

3. Πιήζνο ιέμεσλ κε m γξάκκαηα από έλα αιθάβεην κεγέζνπο n, όπνπ θαλέλα γξάκκα δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξεο από 1 θνξέο (mn). 



4. Πιήζνο ιέμεσλ κε m γξάκκαηα από έλα αιθάβεην κεγέζνπο n, όπνπ ηα γξάκκαηα επαλαιακβάλνληαη. 

5. Πιήζνο αθνινπζηώλ από n ίδηεο θόθθηλεο κπάιεο θαη m-1 ίδηεο κπιε κπάιεο.  

6. Πιήζνο πηλάθσλ κεγέζνπο √  √  κε m πηζαλέο ηηκέο γηα θάζε θειί (ππνζέζηε όηη ην n είλαη ηέιεην 

ηεηξάγσλν) 

7. Πιήζνο δπλαηώλ ππνζπλόισλ ηνπ Α, όπνπ |Α|=nm. 

8. Πιήζνο ζπλαξηήζεσλ από ην ζύλνιν Α ζην ζύλνιν Β, όπνπ |Α|=n θαη |B|=m. 

9. Πιήζνο ζρέζεσλ από ην ζύλνιν Α ζην ζύλνιν Β, όπνπ |Α|=n θαη |B|=m. 

10. Πιήζνο δπαδηθώλ αθνινπζηώλ κήθνπο mn. 

 

Λύση: 
 

  :2,4 

  :6,8 

 (   ):3 

 (       ):1 

 (       ):5 

   :7,9,10 

 

  



 

Άιπηεο Αζθήζεηο 

1. (Wiley 5.1.ex12) Να δείμεηε όηη νη επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ηζνδύλακεο: 

a. Πόζεο ζεηηθέο αθέξαηεο ιύζεηο ππάξρνπλ ζηελ εμίζσζε x+y+z=21; 

b. Πόζα ππνζύλνια δύν ζηνηρείσλ ηνπ ζπλόινπ {1,2,…,20} ππάξρνπλ; 

 

2. (Wiley 5.2.36) Πόζνη αξηζκνί ηεζζάξσλ ςεθίσλ ρξεζηκνπνηνύλ ην ςεθίν 7; 

 

3. (Wiley 5.3.23) Πόζεο επηηξνπέο από 5 άλδξεο θαη 4 γπλαίθεο κπνξνύκε λα θηηάμνπκε από έλαλ 

νξγαληζκό πνπ έρεη 43 γπλαίθεο θαη 47 άλδξεο; 

 

4. (Wiley 5.4.25) Πόζεο κε-αξλεηηθέο αθέξαηεο ιύζεηο ππάξρνπλ γηα ηελ a+b+2c=10; (Τπόδεημε: 

πάξηε πεξηπηώζεηο γηα c=1, c=2,c=3 ή c=4).  

 

5. (Bradley 7.1.27) Πόζνη αξηζκνί κεηαμύ 1 θαη 1000 δελ δηαηξνύληαη από ην 2 θαη ην 3; 

 

 


