
ΠΡΟΟΔΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΚΡΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ» - 9/12/2015 
Γηάξθεηα Δμέηαζεο: 1 ώξα θαη 20 ιεπηά (Οκάδα Α) 

 

Ολνκαηεπώλπκν:……………………………………… Α.Δ.Μ.:………………. 
 

Οη απαληήζεηο ζαο λα δνζνύλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

1  6  11  16  21  23δ  

2  7  12  17  22  24α  

3  8  13  18  23α  24β  

4  9  14  19  23β  24γ  

5  10  15  20  23γ  24δ  
 

Έζησ νη παξαθάησ πξνηάζεηο: p: «Η Γσγώ εξγάδεηαη κέρξη αξγά», q: «Ο Μήηζνο εξγάδεηαη κέρξη αξγά» θαη r: «ζα 

θάλε ζην ζπίηη». Γηα θάζε πξόηαζε (1-3) πνπ δίλεηαη παξαθάησ λα θαηαγξάςεηε ηελ ηζνδύλακε ινγηθή πξόηαζε.  

1. «Αν η Γυγώ ή ο Μήηζορ δεν επγαζηούν μέσπι απγά ηόηε θα θάνε ζηο ζπίηι.» 

α)  (   )     β) (     )      γ)  (   )    δ)   (     ) 
2. «Η Γυγώ και ο Μήηζορ δεν επγάζονηαι μέσπι απγά.» 

α)  (   )   β)         γ)      δ)      

3. «Θα θάνε ζηο ζπίηι μόνο αν η Γυγώ δεν επγάζεηαι μέσπι απγά.» 

α)      β)         γ)       δ)     

4. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε με άμεζη απόδειξη ηην ππόηαζη: «Αν ο n+1 είναι πεπιηηόρ, ηόηε ο n+3 

είναι επίζηρ πεπιηηόρ». Τι από ηα παπακάηυ ςποθέηεηε για να ξεκινήζεηε ηην απόδειξη; 

α) n+1=2k β) n+1=2k+1  γ) n+3=2k δ) n+3=2k+1 

5. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε με έμμεζη απόδειξη για όλοςρ ηοςρ ακέπαιοςρ ηην ππόηαζη: «Αν ο x είναι 

πεπιηηόρ και ο y άπηιορ, ηόηε ο x+y είναι πεπιηηόρ». Τι από ηα παπακάηυ ςποθέηεηε για να ξεκινήζεηε ηην 

απόδειξη; 

α) o x είλαη πεξηηηόο θαη ν y άξηηνο β) o x είλαη άξηηνο θαη ν y πεξηηηόο γ) o x+y είλαη πεξηηηόο δ) o x+y 

είλαη άξηηνο 

6. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε με ανηίθαζη ηην εξήρ ππόηαζη για όλοςρ ηοςρ ακέπαιοςρ: «Αν οι x και y 

είναι πεπιηηοί, ηόηε ο 3x+2y είναι πεπιηηόρ». Τι από ηα παπακάηυ ςποθέηεηε για να ξεκινήζεηε ηην απόδειξη; 

α) o x θαη y είλαη πεξηηηνί θαη ν 3x+2y είλαη άξηηνο  β) o 3x+2y δελ είλαη πεξηηηόο 

γ) o x θαη y είλαη πεξηηηνί θαη ν 3x+2y είλαη πεξηηηόο δ) o 3x+2y είλαη πεξηηηόο 

7. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε ηην εξήρ ππόηαζη για όλοςρ ηοςρ ακέπαιοςρ: «Αν οι x και y είναι άπηιοι 

ηόηε ο 3x+y είναι άπηιορ». Ποιορ από ηοςρ παπακάηυ ιζσςπιζμούρ είναι ζυζηόρ; 

α) Απηή ε πξόηαζε κπνξεί λα απνδεηρζεί εύθνια ηόζν κε άκεζε απόδεημε όζν θαη κε έκκεζε απόδεημε. 

β) Απηή ε πξόηαζε κπνξεί λα απνδεηρζεί εύθνια κε άκεζε απόδεημε αιιά δύζθνια κε έκκεζε απόδεημε. 

γ) Απηή ε πξόηαζε κπνξεί λα απνδεηρζεί εύθνια κε έκκεζε απόδεημε αιιά δύζθνια κε άκεζε απόδεημε. 

δ) Απηή ε πξόηαζε δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί εύθνια κε άκεζε ή έκκεζε απόδεημε. 

8. Έζηυ όηι P(n) είναι η ππόηαζη: «n+1=n+2». Ποιο είναι ηο ζθάλμα (αν ςπάπσει) ζηην εξήρ επαγυγική 

απόδειξη όηι ηο P(n) είναι αληθέρ για κάθε n. 

«Έζηυ όηι ηο P(k) είναι αληθέρ για κάποιο θεηικό ακέπαιο k, δηλαδή k+1=k+2. Έπειηα πποζθέηοςμε ηο 1 και 

ζηιρ δύο πλεςπέρ ηιρ εξίζυζηρ και παίπνοςμε k+2=k+3, επομένυρ ηο P(k+1) είναι αληθέρ. Άπα, λόγυ ηηρ 

επαγυγήρ ηο P(n) είναι αληθέρ για κάθε n.» 

α) Γελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα κε ηελ απόδεημε. 

β) Η απόδεημε είλαη ιάζνο αθνύ ε επαγσγηθή ππόζεζε είλαη ιάζνο. 

γ) Η απόδεημε είλαη ιάζνο επεηδή δελ ππάξρεη ε βάζε ηεο επαγσγήο. 

δ) Η απόδεημε είλαη ιάζνο επεηδή δελ κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε 1 θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο εμίζσζεο ζην επ. βήκα. 

9. Έζηυ όηι θέλοςμε να σπηζιμοποιήζοςμε επαγυγή για να αποδείξοςμε όηι                
      , για όλοςρ ηοςρ θεηικούρ ακέπαιοςρ n. Ποια από ηιρ παπακάηυ είναι η ζυζηή ππόηαζη για ηην 

επαγυγική ςπόθεζη P(k); 

α)                          β)         γ)           

δ)                        ε)                     

10. Έζηυ όηι ελέγσοςμε μία εικαζία ηηρ μοπθήρ xP(x). Για να δείξοςμε όηι η εικαζία είναι τεςδήρ θα ππέπει 

να δείξοςμε ένα από ηα εξήρ: 

α) Υπάξρεη ηηκή x πνπ θάλεη ηελ P(x) ςεπδήο   β) Η P(x) είλαη ςεπδήο γηα όιεο ηηο ηηκέο x 

γ) Η P(x) είλαη αιεζήο γηα ηνπιάρηζηνλ κία ηηκή x  δ) Η P(x) είλαη αιεζήο γηα όιεο ηηο ηηκέο x 



11. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε όηι ηο ηεηπάγυνο κάθε θεηικού άπηιος ακεπαίος ηελειώνει ζε 0, 4 ή 6. Τι 

ηύπος απόδειξη θα ήηαν πιο εύκολο να σπηζιμοποιήζεηε; 

α) Έκκεζε απόδεημε  β) Άκεζε απόδεημε  γ) Απόδεημε κε πεξηπηώζεηο  δ) Απόδεημε κε αληίθαζε 

12. Έζηυ Α={1,2} και Β={1}. Τόηε ηα ζηοισεία ηος ΑΒ είναι ηα: 

α) {(1,1), (1,2), (2,1)}  β) {1,2,1} γ) {(1,1), (1,2)}  δ) {(1,1), (2,1)} 

13. Έζηυ όηι ελέγσοςμε μία εικαζία ηηρ μοπθήρ   ( ( )   ( )). Για να δείξοςμε όηι η εικαζία είναι τεςδήρ 

θα ππέπει να δείξοςμε ένα από ηα εξήρ: 

α) Υπάξρεη ηηκή x πνπ θάλεη ηελ P(x) ςεπδή θαη ππάξρεη ηηκή y πνπ θάλεη ηελ Q(y) ςεπδή 

β) Υπάξρεη ηηκή x ώζηε είηε ε P(x) είλαη ςεπδήο είηε ε Q(x) ςεπδήο ή θαη νη δύν είλαη ςεπδείο. 

γ) Γηα θάζε επηινγή ηνπ x, ηόζν ε P(x) όζν θαη ε Q(x) είλαη ςεπδείο. 

δ)  Γηα θάζε επηινγή ηνπ x, είηε ε P(x) είλαη ςεπδήο είηε ε Q(x) ή θαη νη δύν. 

14. Ποια από ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ αναθέπει όηι αν έναρ απιθμόρ είναι θεηικόρ και έναρ δεύηεπορ απιθμόρ 

είναι μεγαλύηεπορ από ηον απσικό απιθμό ηόηε και ο δεύηεπορ απιθμόρ είναι θεηικόρ. 

α)     ((   )  (   ))   β)     (((   )  (   ))  (   )) 

γ)     ((   )  (   ))   δ)     ((   )  ((   )  (   ))) 

15. Έζηυ όηι P(x,y) είναι ένα καηηγόπημα όπος ο ηομέαρ αναθοπάρ για ηα x και y είναι ηο {1,2,3}. Επιπλέον, 

έζηυ όηι ηο καηηγόπημα είναι Αληθέρ μόνο ζηιρ εξήρ πεπιπηώζειρ: P(1,3), P(2,1), P(3,1), P(3,2), P(3,3). Να 

αναθέπεηε ποια από ηιρ παπακάηυ λογικέρ πποηάζειρ είναι Ψεςδήρ. 

α)      (   )  β)      (   )  γ)      (   )  δ)      (   ) 

16. Έζηυ η ππόηαζη:     ( ( )    (   )), όπος C(x) ζημαίνει «Ο x είναι θοιηηηήρ Πληποθοπικήρ», C(x,y) 

ζημαίνει όηι «ο x ηελείυζε ηην y» και ο ηομέαρ αναθοπάρ ηηρ x είναι όλοι οι θοιηηηέρ και ηηρ y είναι όλερ οι 

αζκήζειρ. Ποια από ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ αποηελεί ηην μεηάθπαζη ζε θςζική γλώζζα αςηήρ ηηρ ππόηαζηρ; 

α) Υπάξρεη κία άζθεζε πνπ θαλέλαο δελ ηειείσζε. 

β) Υπάξρεη κία άζθεζε πνπ θαλέλαο θνηηεηήο ηεο Πιεξνθνξηθήο δελ ηειείσζε. 

γ) Κάπνηνο θνηηεηήο Πιεξνθνξηθήο δελ ηειείσζε θακία άζθεζε. 

δ) Κάζε θνηηεηήο Πιεξνθνξηθήο απέηπρε λα ηειεηώζεη ηνπιάρηζηνλ κία άζθεζε. 

17. Έζηυ όηι    , ηόηε: 

α)  ̅   ̅ β)        γ)        δ)         ε)         

18. Έζηυ S={1}. Ποιο από ηα παπακάηυ δεν είναι ςποζύνολο ηος P(S) (δςναμοζύνολο ηος S).  

α)    β) {1}  γ) {{1}}  δ) {  * +} 

19. Το   (   )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  είναι ιζοδύναμο με: 

α)  ̅  (   )  β)  ̅  ( ̅   ̅)  γ)  ̅  ( ̅   ̅)  δ)  ̅  (   ) 
20. Αν θέλοςμε να δείξοςμε όηι ηο S είναι γνήζιο ςποζύνολο ηος T είναι απκεηό να δείξοςμε: 

α) |   |     β) | |  | | γ) Υπάξρεη ζηνηρείν ζην Τ πνπ δελ αλήθεη ζην S.  

δ)  |   |     ε) Τίπνηα από ηα παξαπάλσ 

21. Έζηυ όηι θέλοςμε να δείξοςμε όηι κάθε γινόμενο ακεπαίυν ηηρ μοπθήρ k(k+1)(k+2) διαιπείηαι από ηο 6. Αν 

θέλαμε να εθαπμόζοςμε απόδειξη με πεπιπηώζειρ, ποιερ από ηιρ παπακάηυ πεπιπηώζειρ θα έππεπε να 

σπηζιμοποιήζεηε; 

α) ην γηλόκελν ηειεηώλεη ζε 3, ην γηλόκελν ηειεηώλεη ζε 6 θαη ην γηλόκελν ηειεηώλεη ζε 9 

β) όηαλ k mod 3=0, όηαλ k mod 3=1 θαη όηαλ k mod 3 =2 

γ) k=3
n
 θαη k≠3

n
 

δ) ν k είλαη πξώηνο θαη ν k δελ είλαη πξώηνο 

22. Όηαν έναρ nΖ διαιπεθεί με ηο 7 ηόηε ηο ςπόλοιπο είναι 4. Ποιο είναι ηο ςπόλοιπο αν ο 5n διαιπεθεί με ηο 7; 

α) 4  β) 5  γ) 6  δ) 3  ε) 7  

23. Έζηυ η ζσέζη R = {(n,n
3
) : n  Z} μία ζσέζη ζηοςρ ακέπαιοςρ απιθμούρ. Να αναγπάτεηε αν κάθε μία από 

ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ είναι αληθήρ ή τεςδήρ.  

α) Αλαθιαζηηθή  β) Σπκκεηξηθή   γ) Αληηζπκκεηξηθή  δ) Μεηαβαηηθή 

24. Η D είναι η ζσέζη «διαιπεί» ζηοςρ ακέπαιοςρ απιθμούρ: Για κάθε ακέπαιο m και n, (m,n)D   m|n. Είναι 

Αληθείρ ή Ψεςδείρ οι παπακάηυ πποηάζειρ; 

α) Δίλαη Αλαθιαζηηθή β) Δίλαη Σπκκεηξηθή γ) Δίλαη Μεηαβαηηθή δ) Δίλαη Σρέζε Ιζνδπλακίαο 

 

Οη ερωηήζεης από 1-22 δίλοσλ 4 βαζκούς ζηε ζωζηή απάληεζε θαη -1 (αρλεηηθή βαζκοιογία) ζηελ ιάζος. Οη 23 θαη 24 

δίλοσλ 1,5 βαζκούς αλά ζωζηή απάληεζε θαη -0.5 αλά ιάζος απάληεζε. Σης απαληήζεης ζας, ηης θαηαγράθεηε ζηολ 

πίλαθα ζηελ αρτή ηες θόιιας.  Επηζηρέθεηε ασηή ηελ θόιια καδί κε ηο πρότεηρο. 

  



 

Λύζειρ 

 

1 γ 6 α 11 γ 16 β 21 β 23δ Ψ 

2 α 7 β 12 δ 17 α 22 γ 24α Α 

3 γ 8 γ 13 β 18 β 23α Ψ 24β Ψ 

4 β 9 δ 14 β 19 γ 23β Ψ 24γ Α 

5 δ 10 β 15 γ 20 ε 23γ Α 24δ Ψ 

 

 



ΠΡΟΟΔΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΚΡΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ» - 9/12/2015 
Γηάξθεηα Δμέηαζεο: 1 ώξα θαη 20 ιεπηά (Οκάδα Β) 

 

Ολνκαηεπώλπκν:……………………………………… Α.Δ.Μ.:………………. 
 

Οη απαληήζεηο ζαο λα δνζνύλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

1  6  11  16  21  23δ  

2  7  12  17  22  24α  

3  8  13  18  23α  24β  

4  9  14  19  23β  24γ  

5  10  15  20  23γ  24δ  
 

Έζησ νη παξαθάησ πξνηάζεηο: p: «Η Γσγώ εξγάδεηαη κέρξη αξγά», q: «Ο Μήηζνο εξγάδεηαη κέρξη αξγά» θαη r: «ζα 

θάλε ζην ζπίηη». Γηα θάζε πξόηαζε (1-3) πνπ δίλεηαη παξαθάησ λα θαηαγξάςεηε ηελ ηζνδύλακε ινγηθή πξόηαζε.  

1. «Η Γυγώ και ο Μήηζορ δεν επγάζονηαι μέσπι απγά.» 

α)  (   )   β)         γ)      δ)      

2. «Αν η Γυγώ ή ο Μήηζορ δεν επγαζηούν μέσπι απγά ηόηε θα θάνε ζηο ζπίηι.» 

α)  (   )     β) (     )      γ)  (   )    δ)   (     ) 
3. «Θα θάνε ζηο ζπίηι μόνο αν η Γυγώ δεν επγάζεηαι μέσπι απγά.» 

α)      β)         γ)       δ)     

4. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε με άμεζη απόδειξη ηην ππόηαζη: «Αν ο n+1 είναι πεπιηηόρ, ηόηε ο n+3 

είναι επίζηρ πεπιηηόρ». Τι από ηα παπακάηυ ςποθέηεηε για να ξεκινήζεηε ηην απόδειξη; 

α) n+1=2k β) n+1=2k+1  γ) n+3=2k δ) n+3=2k+1 

5. Όηαν έναρ nΖ διαιπεθεί με ηο 7 ηόηε ηο ςπόλοιπο είναι 4. Ποιο είναι ηο ςπόλοιπο αν ο 5n διαιπεθεί με ηο 7; 

α) 4  β) 5  γ) 6  δ) 3  ε) 7  

6. Ποια από ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ αναθέπει όηι αν έναρ απιθμόρ είναι θεηικόρ και έναρ δεύηεπορ απιθμόρ 

είναι μεγαλύηεπορ από ηον απσικό απιθμό ηόηε και ο δεύηεπορ απιθμόρ είναι θεηικόρ. 

α)     ((   )  (   ))   β)     (((   )  (   ))  (   )) 

γ)     ((   )  (   ))   δ)     ((   )  ((   )  (   ))) 

7. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε ηην εξήρ ππόηαζη για όλοςρ ηοςρ ακέπαιοςρ: «Αν οι x και y είναι άπηιοι 

ηόηε ο 3x+y είναι άπηιορ». Ποιορ από ηοςρ παπακάηυ ιζσςπιζμούρ είναι ζυζηόρ; 

α) Απηή ε πξόηαζε κπνξεί λα απνδεηρζεί εύθνια ηόζν κε άκεζε απόδεημε όζν θαη κε έκκεζε απόδεημε. 

β) Απηή ε πξόηαζε κπνξεί λα απνδεηρζεί εύθνια κε άκεζε απόδεημε αιιά δύζθνια κε έκκεζε απόδεημε. 

γ) Απηή ε πξόηαζε κπνξεί λα απνδεηρζεί εύθνια κε έκκεζε απόδεημε αιιά δύζθνια κε άκεζε απόδεημε. 

δ) Απηή ε πξόηαζε δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί εύθνια κε άκεζε ή έκκεζε απόδεημε. 

8. Έζηυ όηι P(n) είναι η ππόηαζη: «n+1=n+2». Ποιο είναι ηο ζθάλμα (αν ςπάπσει) ζηην εξήρ επαγυγική 

απόδειξη όηι ηο P(n) είναι αληθέρ για κάθε n. 

«Έζηυ όηι ηο P(k) είναι αληθέρ για κάποιο θεηικό ακέπαιο k, δηλαδή k+1=k+2. Έπειηα πποζθέηοςμε ηο 1 και 

ζηιρ δύο πλεςπέρ ηιρ εξίζυζηρ και παίπνοςμε k+2=k+3, επομένυρ ηο P(k+1) είναι αληθέρ. Άπα, λόγυ ηηρ 

επαγυγήρ ηο P(n) είναι αληθέρ για κάθε n.» 

α) Γελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα κε ηελ απόδεημε. 

β) Η απόδεημε είλαη ιάζνο αθνύ ε επαγσγηθή ππόζεζε είλαη ιάζνο. 

γ) Η απόδεημε είλαη ιάζνο επεηδή δελ ππάξρεη ε βάζε ηεο επαγσγήο. 

δ) Η απόδεημε είλαη ιάζνο επεηδή δελ κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε 1 θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο εμίζσζεο ζην επ. βήκα. 

9. Έζηυ όηι P(x,y) είναι ένα καηηγόπημα όπος ο ηομέαρ αναθοπάρ για ηα x και y είναι ηο {1,2,3}. Επιπλέον, 

έζηυ όηι ηο καηηγόπημα είναι Αληθέρ μόνο ζηιρ εξήρ πεπιπηώζειρ: P(1,3), P(2,1), P(3,1), P(3,2), P(3,3). Να 

αναθέπεηε ποια από ηιρ παπακάηυ λογικέρ πποηάζειρ είναι Ψεςδήρ. 

α)      (   )  β)      (   )  γ)      (   )  δ)      (   ) 
10. Έζηυ όηι θέλοςμε να δείξοςμε όηι κάθε γινόμενο ακεπαίυν ηηρ μοπθήρ k(k+1)(k+2) διαιπείηαι από ηο 6. Αν 

θέλαμε να εθαπμόζοςμε απόδειξη με πεπιπηώζειρ, ποιερ από ηιρ παπακάηυ πεπιπηώζειρ θα έππεπε να 

σπηζιμοποιήζεηε; 

α) ην γηλόκελν ηειεηώλεη ζε 3, ην γηλόκελν ηειεηώλεη ζε 6 θαη ην γηλόκελν ηειεηώλεη ζε 9 

β) όηαλ k mod 3=0, όηαλ k mod 3=1 θαη όηαλ k mod 3 =2 

γ) k=3
n
 θαη k≠3

n
 

δ) ν k είλαη πξώηνο θαη ν k δελ είλαη πξώηνο 



11. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε όηι ηο ηεηπάγυνο κάθε θεηικού άπηιος ακεπαίος ηελειώνει ζε 0, 4 ή 6. Τι 

ηύπος απόδειξη θα ήηαν πιο εύκολο να σπηζιμοποιήζεηε; 

α) Έκκεζε απόδεημε  β) Άκεζε απόδεημε  γ) Απόδεημε κε πεξηπηώζεηο  δ) Απόδεημε κε αληίθαζε 

12. Το   (   )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  είναι ιζοδύναμο με: 

α)  ̅  (   )  β)  ̅  ( ̅   ̅)  γ)  ̅  ( ̅   ̅)  δ)  ̅  (   ) 

13. Έζηυ όηι ελέγσοςμε μία εικαζία ηηρ μοπθήρ   ( ( )   ( )). Για να δείξοςμε όηι η εικαζία είναι τεςδήρ 

θα ππέπει να δείξοςμε ένα από ηα εξήρ: 

α) Υπάξρεη ηηκή x πνπ θάλεη ηελ P(x) ςεπδή θαη ππάξρεη ηηκή y πνπ θάλεη ηελ Q(y) ςεπδή 

β) Υπάξρεη ηηκή x ώζηε είηε ε P(x) είλαη ςεπδήο είηε ε Q(x) ςεπδήο ή θαη νη δύν είλαη ςεπδείο. 

γ) Γηα θάζε επηινγή ηνπ x, ηόζν ε P(x) όζν θαη ε Q(x) είλαη ςεπδείο. 

δ)  Γηα θάζε επηινγή ηνπ x, είηε ε P(x) είλαη ςεπδήο είηε ε Q(x) ή θαη νη δύν. 

14. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε με ανηίθαζη ηην εξήρ ππόηαζη για όλοςρ ηοςρ ακέπαιοςρ: «Αν οι x και y 

είναι πεπιηηοί, ηόηε ο 3x+2y είναι πεπιηηόρ». Τι από ηα παπακάηυ ςποθέηεηε για να ξεκινήζεηε ηην απόδειξη; 

α) o x θαη y είλαη πεξηηηνί θαη ν 3x+2y είλαη άξηηνο  β) o 3x+2y δελ είλαη πεξηηηόο 

γ) o x θαη y είλαη πεξηηηνί θαη ν 3x+2y είλαη πεξηηηόο δ) o 3x+2y είλαη πεξηηηόο 

15. Έζηυ όηι θέλοςμε να σπηζιμοποιήζοςμε επαγυγή για να αποδείξοςμε όηι                
      , για όλοςρ ηοςρ θεηικούρ ακέπαιοςρ n. Ποια από ηιρ παπακάηυ είναι η ζυζηή ππόηαζη για ηην 

επαγυγική ςπόθεζη P(k); 

α)                          β)         γ)           

δ)                        ε)                     

16. Έζηυ η ππόηαζη:     ( ( )    (   )), όπος C(x) ζημαίνει «Ο x είναι θοιηηηήρ Πληποθοπικήρ», C(x,y) 

ζημαίνει όηι «ο x ηελείυζε ηην y» και ο ηομέαρ αναθοπάρ ηηρ x είναι όλοι οι θοιηηηέρ και ηηρ y είναι όλερ οι 

αζκήζειρ. Ποια από ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ αποηελεί ηην μεηάθπαζη ζε θςζική γλώζζα αςηήρ ηηρ ππόηαζηρ; 

α) Υπάξρεη κία άζθεζε πνπ θαλέλαο δελ ηειείσζε. 

β) Υπάξρεη κία άζθεζε πνπ θαλέλαο θνηηεηήο ηεο Πιεξνθνξηθήο δελ ηειείσζε. 

γ) Κάπνηνο θνηηεηήο Πιεξνθνξηθήο δελ ηειείσζε θακία άζθεζε. 

δ) Κάζε θνηηεηήο Πιεξνθνξηθήο απέηπρε λα ηειεηώζεη ηνπιάρηζηνλ κία άζθεζε. 

17. Έζηυ όηι    , ηόηε: 

α)  ̅   ̅ β)        γ)        δ)         ε)         

18. Έζηυ S={1}. Ποιο από ηα παπακάηυ δεν είναι ςποζύνολο ηος P(S) (δςναμοζύνολο ηος S).  

α)    β) {1}  γ) {{1}}  δ) {  * +} 

19. Έζηυ όηι ελέγσοςμε μία εικαζία ηηρ μοπθήρ xP(x). Για να δείξοςμε όηι η εικαζία είναι τεςδήρ θα ππέπει 

να δείξοςμε ένα από ηα εξήρ: 

α) Υπάξρεη ηηκή x πνπ θάλεη ηελ P(x) ςεπδήο   β) Η P(x) είλαη ςεπδήο γηα όιεο ηηο ηηκέο x 

γ) Η P(x) είλαη αιεζήο γηα ηνπιάρηζηνλ κία ηηκή x  δ) Η P(x) είλαη αιεζήο γηα όιεο ηηο ηηκέο x 

20. Αν θέλοςμε να δείξοςμε όηι ηο S είναι γνήζιο ςποζύνολο ηος T είναι απκεηό να δείξοςμε: 

α) |   |     β) | |  | | γ) Υπάξρεη ζηνηρείν ζην Τ πνπ δελ αλήθεη ζην S.  

δ)  |   |     ε) Τίπνηα από ηα παξαπάλσ 

21. Έζηυ Α={1,2} και Β={1}. Τόηε ηα ζηοισεία ηος ΑΒ είναι ηα: 

α) {(1,1), (1,2), (2,1)}  β) {1,2,1} γ) {(1,1), (1,2)}  δ) {(1,1), (2,1)} 

22. Έζηυ όηι θέλοςμε να αποδείξοςμε με έμμεζη απόδειξη για όλοςρ ηοςρ ακέπαιοςρ ηην ππόηαζη: «Αν ο x 

είναι πεπιηηόρ και ο y άπηιορ, ηόηε ο x+y είναι πεπιηηόρ». Τι από ηα παπακάηυ ςποθέηεηε για να ξεκινήζεηε ηην 

απόδειξη; 

α) o x είλαη πεξηηηόο θαη ν y άξηηνο β) o x είλαη άξηηνο θαη ν y πεξηηηόο γ) o x+y είλαη πεξηηηόο δ) o x+y 

είλαη άξηηνο 

23. Έζηυ η ζσέζη R = {(n,n
3
) : n  Z} μία ζσέζη ζηοςρ ακέπαιοςρ απιθμούρ. Να αναγπάτεηε αν κάθε μία από 

ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ είναι αληθήρ ή τεςδήρ.  

α) Σπκκεηξηθή   β) Αλαθιαζηηθή  γ) Μεηαβαηηθή  δ) Αληηζπκκεηξηθή 

24. Η D είναι η ζσέζη «διαιπεί» ζηοςρ ακέπαιοςρ απιθμούρ: Για κάθε ακέπαιο m και n, (m,n)D   m|n. Είναι 

Αληθείρ ή Ψεςδείρ οι παπακάηυ πποηάζειρ; 

α) Δίλαη Σπκκεηξηθή  β) Δίλαη Αλαθιαζηηθή  γ) Δίλαη Μεηαβαηηθή δ) Δίλαη Σρέζε Ιζνδπλακίαο 

 

Οη ερωηήζεης από 1-22 δίλοσλ 4 βαζκούς ζηε ζωζηή απάληεζε θαη -1 (αρλεηηθή βαζκοιογία) ζηελ ιάζος. Οη 23 θαη 24 

δίλοσλ 1,5 βαζκούς αλά ζωζηή απάληεζε θαη -0.5 αλά ιάζος απάληεζε. Σης απαληήζεης ζας, ηης θαηαγράθεηε ζηολ 

πίλαθα ζηελ αρτή ηες θόιιας.  Επηζηρέθεηε ασηή ηελ θόιια καδί κε ηο πρότεηρο. 

  



 

Λύζειρ 

 

1 α 6 β 11 γ 16 β 21 δ 23δ Α 

2 γ 7 β 12 γ 17 α 22 δ 24α Ψ 

3 γ 8 γ 13 β 18 β 23α Ψ 24β Α 

4 β 9 γ 14 α 19 β 23β Ψ 24γ Α 

5 γ 10 β 15 δ 20 ε 23γ Ψ 24δ Ψ 

 

 


