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Ο γρίφος του Einstein.
• 1. Ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι.

2. Ο Σουηδός έχει σκύλο.
3. Ο Δανός πίνει τσάι.
4. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι.
5. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
6. Αυτός που καπνίζει Pall mall εκτρέφει πουλιά.
7. O ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.
8. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
9. Ο Νορβηγός μένει στο πρώτο σπίτι.
10. Αυτός που καπνίζει Blends μένει δίπλα σ' αυτόν που έχει γάτες.
11. Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σ' αυτόν που καπνίζει Dunhill.
12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει BluemaSters πίνει μπύρα.
13. Ο Γερμανός καπνίζει Prince.
14. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι.
15. Αυτός που καπνίζει Blends έχει ένα γείτονα που πίνει νερό.



Ο γρίφος του Einstein.
ΣΠΙΤΙΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο

ΧΡΩΜΑ κίτρινο μπλε κόκκινο πράσινο άσπρο

ΕΘΝΙΚΟ-

ΤΗΤΑ

νορβηγός δανός άγγλος γερμανός σουηδός

ΠΟΤΟ νερό τσάι γάλα καφέ μπύρα

ΤΣΙΓΑΡΑ Dunhill Blends Pall

Mall

Prince BluemaSters

ΖΩΟ γάτες άλογο πουλιά ψάρι σκύλος



Προβλήματα συγγένειας
• 1. Θείοι και Ανεψιοί
• Δύο άνδρες μπορούν να είναι συγχρόνως θείος και 

ανεψιός ο ένας του άλλου;   (W. Rouse – Ball)
• 2. Μια περίπλοκη συγγένεια
• Ρώτησαν δύο γυναίκες, που κρατούσε η καθεμιά στο 
μπράτσο της από ένα γαμβρό τους : «Τίνος είναι οι 
γαμβροί, που κρατάτε;» Και αυτές απάντησαν ειλικρινά: 
«Είναι γιοι των γιών μας και αδέλφια των συζύγων μας, 
φυσικά δε από νόμιμους γάμους» (N. Chuquet)



Προβλήματα συγγένειας με αριθμούς
• Συγγένεια με αριθμητικό 

πρόβλημα

• Σ΄ ένα βιβλιοπωλείο, δύο άνδρες, ο 
Λάμπης και ο Γιώργος, μαζί με τους 
γιούς τους, τον Παντελή και τον 
Σωτήρη, αγοράζουν βιβλία.

• Κάθε βιβλίο κοστίζει έναν αριθμό Ευρώ 
ίσο με τον αριθμό των αγορασθέντων 
βιβλίων. 

• Κάθε πατέρας ξοδεύει 15€
περισσότερα από το γιό του και ο 
Παντελής αγοράζει 3 βιβλία 
περισσότερα από τον Λάμπη.

• Ποιος είναι ο πατέρας του Σωτήρη;

• Μια πολυάριθμη οικογένεια 
αποτελούμενη από μικρό 
αριθμό ατόμων

• Σ΄ αυτή την οικογένεια υπάρχει 
ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας 
πεθερός, μία πεθερά, ένας γαμπρός, 
τρεις κόρες, τέσσερις γιοί, δύο 
πατέρες, δύο μητέρες, τρεις εγγονοί, 
δύο εγγονές, τέσσερις αδελφοί, 
τρεις αδελφές, δύο κουνιάδοι, δύο 
σύζυγοι άνδρες, δύο σύζυγοι 
γυναίκες, ένας θείος, τρεις ανεψιοί 
και δύο ανεψιές. Συνολικά δηλαδή 
40 πρόσωπα; Προς Θεού όχι! Μόνο 
10 πρόσωπα. Ποια είναι η σύνθεση 
της οικογένειας;                                                
( Από το περιοδικό «Η Σφιγξ»)



Προβλήματα με αριθμούς
• 1)  Παρατηρείστε τους παρακάτω 

αριθμούς : 
1,  3,  6,  10,  15,  … … … … … … … … … … .

• Μπορούμε να προβλέψουμε τον 
επόμενο αριθμό στη σειρά ; 

• Μπορούμε να βρούμε τον δέκατο 
αριθμό στη σειρά ;

• Μπορούμε να βρούμε έναν τύπο 
που θα μας δώσει κατευθείαν τον  
100 ό αριθμό της σειράς, χωρίς να 
χρειαστεί να υπολογίσουμε τους   
προηγούμενους 99 ; 

• Παρατηρείστε τους παρακάτω 
αριθμούς :
1,  1,  2,  3,  5,  8,  13,… … … … … … .

Μπορούμε να προβλέψουμε τον 
επόμενο αριθμό στη σειρά ; 
• Μπορούμε να βρούμε τον δέκατο 

αριθμό στη σειρά ;
• Μπορούμε να βρούμε έναν τύπο 

που θα μας δώσει κατευθείαν τον 100 
ό αριθμό της σειράς, χωρίς να 
χρειαστεί να υπολογίσουμε τους   
προηγούμενους 99 ;



Με ποιο πρόβλημα σχετίζονται οι εικόνες;



Με ποιο πρόβλημα σχετίζεται η σχέση;

n n

n
1 1 5 1 5F

2 25

    + − = −           



Αριθμός τηλεφώνου & ηλικία σου
«ΓΡΆΨΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΨΗΦΊΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΎ ΣΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΊΑΣΈ ΤΟ ΕΠΊ ΔΎΟ. ΣΤΟ ΓΙΝΌΜΕΝΟ 
ΠΡΌΣΘΕΣΕ ΠΈΝΤΕ. ΤΟ ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΥ ΒΡΉΚΕΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΊΑΣΈ ΤΟ ΕΠΊ ΠΕΝΉΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΠΡΌΣΘΕΣΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ 1765. ΑΠΌ ΤΟ 
ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΥ ΒΡΉΚΕΣ ΑΦΑΊΡΕΣΕ ΤΟ ΈΤΟΣ 
ΓΈΝΝΗΣΉΣ ΣΟΥ.
ΤΕΛΙΚΆ ΒΡΉΚΕΣ ΈΝΑ ΤΡΙΨΉΦΙΟ ΑΡΙΘΜΌ ΤΟΥ 
ΟΠΟΊΟΥ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΨΗΦΊΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ 
ΝΟΎΜΕΡΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΎ ΣΟΥ, ΕΝΏ ΤΑ ΆΛΛΑ ΔΎΟ 
ΨΗΦΊΑ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΣΟΥ ΗΛΙΚΊΑ.!»



Ο Χαμένος Θησαυρός
ΈΝΑΣ ΑΡΧΗΓΌΣ ΠΕΙΡΑΤΉΣ ΠΉΓΕ ΣΕ ΕΝΑ ΞΕΡΟΝΉΣΙ ΚΑΙ ΈΘΑΨΕ 
ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΌ ΣΕ ΈΝΑ ΣΗΜΕΊΟ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΡΊΑ ΔΈΝΔΡΑ ΜΊΑ 
ΜΠΑΝΑΝΙΆ (Α), ΜΊΑ ΧΟΥΡΜΑΔΙΆ (Γ) ΚΑΙ ΕΝΑ ΞΕΡΌΔΕΝΔΡΟ
(Β), ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΑΚΤΉ ΩΣ ΕΞΉΣ:
ΈΣΚΑΨΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΟΥ ΌΡΙΖΑΝ ΤΑ 
ΔΈΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΆΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΒΑ (ΑΠΌ ΤΟ Α) ΚΑΙ ΣΗΜΆΔΕΨΕ 
ΣΗΜΕΊΟ Ζ ΩΣΤΕ ΖΑ=ΑΒ, ΜΕΤΆ ΠΡΌΣ ΤΑ ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΟΥ ΌΡΙΖΑΝ ΤΑ ΔΈΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΆΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΒΓ (ΑΠΌ 
ΤΟ Γ) ΚΑΙ ΣΗΜΆΔΕΨΕ ΣΗΜΕΊΟ Η ΩΣΤΕ ΓΗ=ΓΒ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΈΧΕΙΑ 
ΣΚΆΒΟΝΤΑΣ ΚΑΤΆ ΕΥΘΕΊΑ ΈΝΩΣΕ ΤΑ ΣΗΜΕΊΑ Ζ, Η ΚΑΙ ΒΡΉΚΕ 
ΤΟ ΜΈΣΟ Ν ΤΟΥ ΖΗ ΌΠΟΥ ΈΘΑΨΕ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΌ, ΑΦΑΙΡΌΝΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΏΣ ΚΆΘΕ ΊΧΝΟΣ. ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΕΝΑ
ΧΡΌΝΟ ΕΠΈΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΎΣΤΩΣΑΝ ΌΤΙ ΤΟ ΞΕΡΌΔΕΝΔΡΟ
ΔΕΝ ΥΠΉΡΧΕ. ΌΛΟΙ ΠΆΓΩΣΑΝ ΑΛΛΆ Ο ΑΡΧΗΓΌΣ ΠΕΙΡΑΤΉΣ 
ΞΕΚΑΡΔΊΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΓΈΛΙΑ. ΓΙΑΤΊ ΆΡΑΓΕ ΤΌΣΗ ΕΥΤΥΧΊΑ; 
(S.E.LOURIDAS)



Ήταν χαμένος τελικά;



Προβλήματα Γεωμετρίας
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ

• Σε τετράπλευρο ΑΒΓΔ 
κατασκευάζουμε εξωτερικά 
τα τετράγωνα ΑΒΕΖ, ΒΓΗΘ, 
ΓΔΙΚ και ΑΔΛΜ. Αν Ν, Ν’ 
είναι τα μέσα των ΖΗ και ΚΜ 
αντίστοιχα δείξτε ότι το 
τετράπλευρο ΑΝ’ΓΝ είναι 
τετράγωνο.

•
(ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ) 

ΤΟ ΣΧΉΜΑ



Η λύση!



Το ρούχο του παλιάτσου !
• Ένας παλιάτσος είχε ένα 

χρωματιστό ρούχο, κόκκινο από 
το έξω μέρος και μπλε από το 
μέσα. Με τη βοήθεια ενός 
ψαλιδιού έκοψε απ’ αυτό το 
ρούχο ένα τρίγωνο ΑΒΓ με την 
πρόθεση να το ξανατοποθετήσει 
αναποδογυρισμένο, ώστε να 
κλείσει ή τρύπα, αλλά και να 
επιτύχει εξωτερικά ένα τρίγωνο 
μπλε σε κόκκινο φόντο. 
Δοκιμάζοντας όμως διεπίστωσε, 
ότι δεν μπορεί να κλείσει την 
τρύπα με το γυρισμένο τρίγωνο. 
Πώς μπορεί, κόβοντας το 
τρίγωνο, να επιτύχει αυτό που 
θέλει;



Ο Κυκλικός Δρόμος !
• Τέσσερα γειτονικά χωριά 

συμφώνησαν να κατασκευάσουν 
έναν κυκλικό δρόμο 
(περιφερειακό), που να 
εξυπηρετεί και τα τέσσερα χωριά, 
και αποφάσισαν να δώσουν την 
ίδια επιχορήγηση με την 
προϋπόθεση όμως, ότι ο δρόμος 
θα περάσει από την ίδια 
απόσταση από κάθε χωριό. 

• Ζητείται να σχεδιαστεί αυτός ο 
δρόμος, γνωρίζοντας ότι τα 
τέσσερα χωριά κατέχουν τις 
κορυφές ενός μη εγγράψ ιμου 
τετράπλευρου, και να βρεθούν οι 
δυνατές λύσεις.



Διπλασιασμός ή Τριπλασιασμός Εμβαδού 
Κυκλικού Δίσκου

•Να κατασκευαστεί 
κύκλος, που να έχει 
εμβαδόν το 
διπλάσιο, ή το 
τριπλάσιο κοκ του 
εμβαδού δοθέντος 
κύκλου με ακτίνα R.



Διαίρεση Κυκλικού Δίσκου σε Ισοδύναμα μέρη
• Να διαιρεθεί κυκλικός 
δίσκος σε ν ίσα μέρη.

• Εφαρμογή για ν=2 ή ν=3 
και απόδειξη.



Το κοινό πηγάδι !
• Δύο αδέλφια κληρονόμησαν 
από τον πατέρα τους ένα 
τριγωνικό χωράφι, στην μία 
πλευρά του οποίου βρίσκεται 
ένα πηγάδι, και αποφάσισαν 
να το μοιράσουν σε δύο ίσα 
μέρη, αλλά κατά τρόπο, ώστε 
η γραμμή διαχωρισμού να 
περνάει από το κέντρο του 
πηγαδιού, που θα ανήκει έτσι 
από κοινού και στους δύο.



Ένα ισοσκελές τρίγωνο!

• Δίνεται το ισοσκελές 
τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) με 
γωνία Α=20ο.

• Έστω σημείο Δ της ΑΒ τέτοιο 
ώστε η γωνία ΒΓΔ=60ο, και 
σημείο Ε της ΑΓ ώστε η γωνία 
ΓΒΕ=50ο. Υπολογίστε τη γωνία 
ΓΔΕ.



Ένα Ισοσκελές & ένα Ισόπλευρο Τρίγωνο

• Στο εσωτερικό 
τετραγώνου ΑΒΓΔ 
κατασκευάζουμε 
ισοσκελές τρίγωνο 
ΑΟΒ με γωνίες 
βάσης 
ΟΑΒ=ΟΒΑ=15ο. 
Να αποδείξετε ότι 
το τρίγωνο ΟΓΔ 
είναι ισόπλευρο.



Το πρόβλημα του Κινέζου Ταχυδρόμου!
• Ένας ταχυδρόμος πρέπει να μοιράσει 

γράμματα στα χωριά που σημειώνονται με 
κουκίδες στο χάρτη, ενώ οι γραμμές 
δείχνουν το οδικό δίκτυο.

• Το πρόβλημα είναι ότι θέλει να περάσει 
από κάθε χωριό μόνο μία φορά.

• α) Βοηθήστε τον ταχυδρόμο να σχεδιάσει 
μια διαδρομή στο χάρτη, που να περνά 
μια φορά από όλα τα χωριά.

• β) Στο οδικό σύστημα της χώρας έγινε 
μικρή αλλαγή λόγω έργων.

• Έτσι καταργήθηκαν δύο δρόμοι ενώ ένας 
καινούργιος δημιουργήθηκε.

• Δείξτε ότι δεν υπάρχει διαδρομή στο 
νέο χάρτη που να περνά από μία 
φορά από όλα τα χωριά.



Το κτίσμα στην 
Ύδρα

Δύο μηχανικοί μέτρησαν τις 
διαστάσεις ενός κτίσματος 
στην Ύδρα και κατέγραψαν 
τις μετρήσεις τους σε ένα 
σχέδιο. Όμως λόγω του 
ανισόπεδου του εδάφους 
και των άλλων κτισμάτων 
γύρω δεν μπόρεσαν να 
μετρήσουν κάποιες 
διαστάσεις.
Αν η απόσταση ΒΘ είναι 9,95m, 
μπορείτε να βρείτε τις 
διαστάσεις x, y και ω που 
λείπουν;



Τρεις ανθοδέσμες 
με τριαντάφυλλα Ανθοδέσμες

Δραστηριότη
τες

1η 2η 3η

αρχική α β γ

1η α-β 2β γ

2η α-β 2β-γ 2γ

3η 2α-2β 2β-γ 2γ-(α-β)

Η Ελένη μάζεψε από τον κήπο της 48 
τριαντάφυλλα, κόκκινα, άσπρα και 
κ ίτρινα, τα οποία χώρισε σε τρεις 
ανθοδέσμες.
Μ ια ανθοδέσμη είχε όλα τα κόκκινα, 
μια όλα τα άσπρα και μια όλα τα 
κίτρινα.
Μετά πήρε από την πρώτη ανθοδέσμη 
τόσα τριαντάφυλλα όσα υπήρχαν στη 
δεύτερη και τα έβαλε σ΄ αυτή.
Έπειτα πήρε από τη δεύτερη όσα είχε 
η τρίτη και τα έβαλε σ΄ αυτή.
Τέλος πήρε από την τρίτη ανθοδέσμη 
τόσα τριαντάφυλλα όσα είχε η πρώτη 
και τα έβαλε σ΄ αυτή.
Έτσι έφτιαξε τρεις ανθοδέσμες με τον 
ίδιο αριθμό τριαντάφυλλων.
Πόσα τριαντάφυλλα είχε η Ελένη από κάθε 
χρώμα;



Μαγικά Τετράγωνα



Μαγικά Τετράγωνα



Ομάδες Εργασίας



Ομάδες Εργασίας



Ομάδες Εργασίας



Συμπόσιο του Ομίλου



Συμπόσιο & Αξιολόγηση Ομίλου



Μέλη του Ομίλου Μαθηματικών
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