
ΡΧΗΝ1ΗΝ ΛΙ –  Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΩΝΝΤΝ ΄Ν Π ΡΙΝΩΝ   

Σ ΛΟΝ1ΗΝ ΠΟΝ5  ΛΙ   

Π Ν Λ ΠΣΙΚ ΝΠ Ν ΛΛ ΙΚ  Ξ Σ  Ι  
Γ΄ΝΣ Ξ Ν Μ Ρ ΙΟΤΝKAI ΄ΝΣ Ξ Ν Π ΡΙΝΟΤΝΓ ΝΙΚΟΤΝΛΤΚ ΙΟΤ   

Π Ρ Κ Τ  7  ΠΣ Μ ΡΙΟΤΝ2018 
Ξ Σ ΟΜ ΝΟΝΜ Θ Μ μΝ  

Ν ΠΣΤΞ Ν Φ ΡΜΟΓΩΝΝ ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΙΣΙΚΟΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝ  
ΠΡΟ Ν ΣΟΛΙΜΟΤΝ  

ΤΝΟΛΟΝ ΛΙ ΩΝμ  Π ΝΣ  (5) 

 
Θ Μ Ν  
 
1έ ΝαΝ ΰλΪο Ν κΝ λΪ δσΝ αμΝ κθΝ αλδγησΝ εαγ ηδΪμΝ απσΝ δμΝ παλαεΪ πΝ

πλκ Ϊ δμΝ1 ΫπμΝ5 εαδΝ έπζαΝ βΝζΫιβ ΩΣΟ, αθΝβΝπλσ α βΝ έθαδΝ π ά,Ν
άΝ βΝζΫιβ ΛΑΘΟ, αθΝβΝπλσ α βΝ έθαδΝζαθγα ηΫθβ . 

 

1. ΣαΝζκΰδεΪΝζΪγβΝ ηφαθέακθ αδΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝη αΰζυ δ βμ . 
2. ΗΝ ζδεάΝ δηάΝ ηδαμΝ Ϋεφλα βμΝ ιαλ Ϊ αδ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,  απσΝ βθΝ

δ λαλξέαΝ πθΝπλΪι πθΝεαδΝ βΝξλά βΝ πθΝπαλ θγΫ πθέ  
3. ΗΝ υα δεάΝαθααά β βΝ θΝηπκλ έΝθαΝζ δ κυλΰά δΝ ΝηβΝ αιδθκηβηΫθκΝ

πέθαεαέ 
4. θΝ αΝ κηΫθαΝ πκυΝ δ Ϊΰκθ αδΝ Ν ΫθαΝ πλσΰλαηηαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

δα βλκτθ αδΝ βΝ ηθάηβΝ ηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ ε Ϋζ βμ,Ν σ Ν βΝ ξλά βΝ
πδθΪεπθΝ ίκβγΪ δΝ άΝ υξθΪΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ κυΝ
πλκίζάηα κμέ 

5. ΗΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ δα δεα δυθΝ έθαδΝ πδκΝ π λδκλδ ηΫθβΝ απσΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ υθαλ ά πθέ  

ΜκθΪ μΝ10 
 

2. ΝαΝ η α λαπκτθΝ Ν εφλΪ δμ ΓΛΩ Ν κδΝ παλαεΪ πΝ αλδγηβ δεΫμΝ
παλα Ϊ δμμ 
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(σπκυ x, y, π, ΰ, , η,Νz η αίζβ Ϋμ) 
ΜκθΪ μΝ10  

 

3.αέ  Να αθαφΫλ Ν τκΝ π λδπ υ δμΝ δμΝ κπκέ μΝ υθδ Ϊ αδΝ βΝ ξλά βΝ
δλδαεάμ αθααά β βμΝ Ν αιδθκηβηΫθκΝπέθαεαέΝΝ(ηκθΪ μΝζ)  

     ίέ  Να π λδΰλΪο Ν βΝ τθ αιβΝ πθΝ λδυθΝ θ κζυθΝ παθΪζβοβμΝ πκυΝ
υπκ βλέα δΝβΝΓΛΩ έΝΝ(ηκθΪ μΝθ)  

ΜκθΪ μΝ10  



ΡΧΗΝ2ΗΝ ΛΙ –  Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΩΝΝΤΝ ΄Ν Π ΡΙΝΩΝ   

Σ ΛΟΝ2ΗΝ ΠΟΝ5  ΛΙ   

ζέ ΟΝ παλαεΪ πΝ αζΰσλδγηκμΝ αθ δΰλΪφ δΝ αΝ κδξ έαΝ θσμ ηκθκ δΪ α κυΝ
πέθαεαΝ [Y], σπκυΝΤοΜ*N,  δ δΪ α κΝπέθαεαΝ [Μ,Ν]  ι εδθυθ αμΝαπσΝ
βθΝ πλυ βΝ άζβΝ εαδΝ υθ ξέακθ αμΝ η Ν εΪγ Ν πση θβΝ άζβΝ ΰ ηέακθ αμΝ
εαγ ηδΪΝαπσΝπΪθπΝπλκμΝ αΝεΪ πμ  

 

 ζΰσλδγηκμΝ θ δΰλαφά  
 κηΫθαΝήήΝ ,Μ,ΝΝήή 
 ξ…(1)… 
 ΓδαΝεΝαπσΝ1ΝηΫξλδ …(β)έέέ 
  ΓδαΝζΝαπσΝ1ΝηΫξλδΝ…(γ)…  
   ξ…(ζ)… 
   [ζ,ε]Ν […(η)…] 
  ΣΫζκμ_ παθΪζβοβμ 
 ΣΫζκμ_ παθΪζβοβμ  
  πκ ζΫ ηα αΝήήΝ Νήή 
  ΣΫζκμΝ θ δΰλαφά  

 
ΟΝ αζΰσλδγηκμΝ π λδΫξ δΝ αλδγηβηΫθαΝ ε θΪΝ (1Ν ΫπμΝ η)έΝ ΝαΝ ΰλΪο Ν κΝ

λΪ δσΝ αμΝ κυμΝ αλδγηκτμΝ πθΝ ε θυθΝ εαδΝ έπζαΝ απσΝ εΪγ Ν αλδγησΝ βθΝ
Ϋεφλα βΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ υηπζβλπγ έΝ υ Ν κΝ αζΰσλδγηκμΝ θαΝ πδ ζ έΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝπκυΝπ λδΰλΪφ αδέΝ  

ΜκθΪ μΝ10 
 

Θ Μ Ν   

1. έθ αδ κΝπαλαεΪ πΝ ηάηαΝαζΰσλδγηκυ  

 θΝ ρηΝ σ  
  θΝ ξκΝ σ  
    ΓλΪο Ν‘ πδ υξέα’  
  ζζδυμ_αθΝ ρκΝ σ Ν  
    ΓλΪο Ν‘ πδ υξέα’  
  ζζδυμ 
    ΓλΪο Ν‘απκ υξέα’  
  ΣΫζκμ_αθ 
 ζζδυμ 
  ΓλΪο Ν‘απκ υξέα’  
 ΣΫζκμ_αθ 
 
 αέ ΝαΝ ξ δΪ Ν κΝαθ έ κδξκΝ δΪΰλαηηαΝλκάμΝΝ(ηκθΪ μΝη)  
 ίέ ΝαΝ ΰλΪο Ν δ κ τθαηκΝ ηάηαΝ αζΰκλέγηκυΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ ησθκΝ ηέα 

θ κζάΝ τθγ βμ πδζκΰάμέ  (ηκθΪ μ 5)  
  ΜκθΪ μΝ10 

 

 
2. έθ αδΝ κΝ παλαεΪ πΝ υπκπλσΰλαηηαΝ Ν ΓΛΩ Ν η Ν σθκηαΝ Π_ΜΝ κΝ κπκέκ  

ζΫΰξκθ αμΝ αΝ κδξ έαΝ βίίΝ α σηπθΝ υπκζκΰέα δΝ κΝ πζάγκμΝ πθΝ αθάζδεπθΝ
α σηπθΝπκυΝΫξκυθΝεΪπκδκΝ υΰε ελδηΫθκΝσθκηαέ  

  



ΡΧΗΝ3ΗΝ ΛΙ –  Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΩΝΝΤΝ ΄Ν Π ΡΙΝΩΝ   

Σ ΛΟΝ3ΗΝ ΠΟΝ5  ΛΙ   

 

(1)     ………………… 
Σ Θ Ρ  

(2)         ………………… 
Μ Σ Λ Σ  

(3)         Κ Ρ Ι μ………………… 
(4)             Χ Ρ ΚΣ Ρ μ ………………… 
 ΡΧ  
  ΠΝ 0 
  ΓδαΝi απσΝ1ΝηΫξλδΝΝ 
   θΝ Λ[i]ΝξΝ1κΝΚ ΙΝΟ[i]οΝΧΝ σ  
    ΠΝ Π+1 
     ΣΫζκμ_αθ 
  ΣΫζκμ_ παθΪζβοβμ 
  Π_ΜΝ Π 
(5)  ………………… 

 Να ΰλΪο Ν κΝ λΪ δσΝ αμΝ κυμΝαλδγηκτμΝ1ΝΫπμΝηΝ πθΝΰλαηηυθΝεαδ 
 έπζαΝαπσΝεΪγ ΝαλδγησΝσ, δΝξλ δΪα αδΝθαΝ υηπζβλπγ έΝυ ΝθαΝ έθαδΝ π ά  
 εαδΝπζάλβμΝβΝ τθ αιβΝ κυΝυπκπλκΰλΪηηα κμέΝ  

           ΜκθΪ μ 10 
 

Θ Μ ΝΓ 
ΜδαΝ υθ αδλδ δεάΝ ΰ πλΰδεάΝ ηκθΪ αΝ π ι λΰΪα αδΝ κΝ απκ αε άλδσΝ βμ ΫθαΝ
ζζβθδεσ αλπηα δεσ φυ σ εαδΝ παλΪΰ δΝ αδγΫλδκ Ϋζαδκ.  κΝ απκ αε άλδκΝ
δ Ϊΰκθ αδΝ Ϋηα αΝεαδΝεΪγ Ν ΫηαΝαυΰέα αδέΝΣκΝίΪλκμΝεΪγ Ν Ϋηα κμ δ Ϊ α   
α π φ α  α. Μ   απ α   α   α  α  

π υ πα α  υ α  α    υ α  π   π φ α  
α. Μ     πα α ω  κΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ υ ε υΪα αδΝ Ν

φδαζέ δαΝπκυΝπ λδΫξκυθΝβΝΰλαηηΪλδαΝπλκρσθ κμΝ κΝεαγΫθαέ  
ΝαΝαθαπ τι ΝπλσΰλαηηαΝ ΝΓΛΩ  κΝκπκέκμ 

Γ1έαέ θαΝπ λδΫξ δ εα ΪζζβζκΝ ηάηαΝ βζυ πθ,  (ηκθΪ μΝβ) 
     ίέ θα δαίΪα δΝ κΝίΪλκμΝεΪγ Ν Ϋηα κμΝ ΝεδζΪΝεαδΝ κΝίΪλκμΝ κυΝπαλαΰση θκυΝ

αδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ Ν ΰλαηηΪλδα (πλαΰηα δεκέΝ αλδγηκέ)έΝ ΗΝ δ αΰπΰάΝ
κηΫθπθΝθαΝ ληα έα αδΝσ αθΝ κΝ λυ βηαμΝ  

Θα υνεχι εέ η ει αγωγά; ΝΑΙήΟΧΙ 
βΝ απΪθ β βΝ έθαδΝ ΟΧΙ άΝ σ αθΝ πμ ίΪλκμΝ κυΝ παλαξγΫθ κμΝ αδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ
κγ έΝβΝ δηά ίέΝΝ(ηκθΪ μΝ4) 

ΜκθΪ μΝ6 

Γβέ ΝαΝ υπκζκΰέα δΝ εαδΝ θαΝ ηφαθέα δΝ η Ν εα ΪζζβζαΝ ηβθτηα αΝ κ  πζάγκμΝ πθΝ
ηΪ πθΝ πκυΝ δ άξγβ αθΝ εαδΝ κΝ υθκζδεσΝ ίΪλκμΝ κυΝ αδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ πκυΝ

παλάξγβέ 

ΜκθΪ μ 4 

Γγ. ΝαΝ ίλέ ε δΝ εαδΝ θαΝ ηφαθέα δΝ βΝ δλΪΝ δ αΰπΰάμΝ πκυΝ έξ Ν κΝ ΫηαΝ ε έθκΝ
απσΝ κΝ κπκέκΝ παλάξγβΝ βΝ η ΰαζτ λβΝ πκ σ β αΝ αδγΫλδκυΝ ζαέκυ  (θαΝ
γ πλά Νσ δΝ κΝ ΫηαΝαυ σΝ έθαδΝηκθα δεσ) .  

ΜκθΪ μΝ4  



ΡΧΗΝ4ΗΝ ΛΙ –  Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΩΝΝΤΝ ΄Ν Π ΡΙΝΩΝ   

Σ ΛΟΝ4ΗΝ ΠΟΝ5  ΛΙ   

Γζ. ΝαΝ υπκζκΰέα δΝ εαδΝ θαΝ ηφαθέα δΝ κθΝ υθκζδεσΝ αλδγησΝ φδαζδ έπθΝ πκυΝ
ΰΫηδ αθ.  

ΜκθΪ μΝ2 

Γη. ΝαΝ υπκζκΰέα δΝ εαδΝ θαΝ ηφαθέα δΝ κθΝ ηΫΰδ κΝ αλδγησΝ δα κξδευθΝ ηΪ πθΝ
απσΝ αΝκπκέα παλάξγβ β έ δαΝπκ σ β αΝαδγΫλδκυΝ ζαέκυέ  
(ΝαΝγ πλά Νσ δΝυπΪλξκυθΝ τκΝ κυζΪξδ κθΝ Ϋ κδαΝ δα κξδεΪΝ Ϋηα α)έ  

ΜκθΪ μΝ4 

(ΝαΝγ πλά Νσ δΝ θΝαπαδ έ αδΝΫζ ΰξκμΝ ΰευλσ β αμΝΰδαΝ δμΝ δηΫμΝ δ σ κυ). 
 

Θ Μ Ν  
ΈθαΝ εζδηΪεδκΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ «Γδα λκέΝ βμΝ ζζΪ αμ»Ν πδ εΫπ αδΝ κυμΝ
εαζκεαδλδθκτμΝ ηάθ μΝ 1ηΝ απκηκθπηΫθαΝ θβ δΪΝ πλκ φΫλκθ αμΝ δα λδεΫμΝ
υπβλ έ μέΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ πδ εΫο πθΝ ι εδθΪΝ απσΝ κΝ πλυ κΝ θβ έΝ (θβ έΝ 1)Ν εαδΝ
κζκεζβλυθ αδΝ σ αθΝ κΝ εζδηΪεδκΝ πδ ε φ έ,Ν κυζΪξδ κθΝ ηέαΝ φκλΪ,Ν εαδΝ αΝ 1ηΝ
θβ δΪΝ θυ,ΝαθΝξλ δα έ,Νηπκλ έΝθαΝ πδ ε φ έΝεΪπκδαΝθβ δΪΝπ λδ σ λ μΝαπσΝ
ηέαΝφκλΫμέΝΝαΝεα α ε υΪ ΝπλσΰλαηηαΝ ΝΓΛΩ Ν κΝκπκέκμ  
.   

1έ  ΝαΝπ λδζαηίΪθ δΝεα ΪζζβζκΝ ηάηαΝ βζυ πθέΝ  
ΜκθΪ μ 2 

2.αέ ΝαΝ δαίΪα δΝ αΝ κθσηα αΝ πθΝ θβ δυθΝ εαδΝ θαΝ αΝ εα αξπλέα δΝ Ν πέθαεαΝ
ΟΝ[1η].  (ηκθΪ α 1) 

     ί. ΝαΝ δαίΪα δΝ ΰδαΝ εΪγ Ν α υΰΪλδΝ θβ δυθΝ βΝ η αιτΝ κυμΝ απσ α βΝ εαδΝ θαΝ
εα αξπλέα δΝ δμΝ δηΫμΝ  πέθαεαΝ Π[15,15]έΝ ΟδΝ δηΫμΝ θαΝ εα αξπλέακθ αδΝ
ησθκΝ δμΝ γΫ δμ κυΝ πέθαεαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ πΪθπ  απσΝ βθΝ ετλδαΝ
δαΰυθδσ κυέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝβΝαπσ α βΝ κυΝθβ δκτΝ1ΝαπσΝ κΝθβ έΝκΝθαΝ

εα αξπλέα αδΝ ησθκΝ κΝ Π[1,8] (εαδΝ σξδΝ κΝ Π[8,1]),Ν βΝ απσ α βΝ κυΝ
θβ δκτΝ θΝ απσΝ κΝ θβ έΝ βΝ ησθκΝ κΝ Π[2,6] (εαδΝ σξδΝ κΝ Π[6,2]) ε.κέεέ  
(ηκθΪ μΝζ)Ν 

ΜκθΪ μΝ5 

3.  Τζκπκδυθ αμΝ εα ΪζζβζβΝ παθαζβπ δεάΝ δα δεα έα , ΰδαΝ εαγ ηδΪΝ απσΝ δμΝ
η αεδθά δμΝ κυΝεζδηαεέκυ : 

αέΝθαΝ δαίΪα δΝ κθΝαλδγησΝ κυΝθβ δκτΝ(1ΝΫπμΝ1η)Νπλκμ κΝκπκέκΝγαΝΰέθ δΝβΝ
η αεέθβ β,ΝΝ(ηκθΪ α 1) 

ίέ θαΝυπκζκΰέα δΝ κΝπζάγκμΝ πθΝ πδ εΫο πθΝπκυΝΫΰδθαθΝ κΝθβ έΝαυ σ εαδΝ
θαΝ κΝ απκγβε τ δ  βθΝ αθ έ κδξβΝ γΫ β  ηκθκ δΪ α κυΝ πέθαεαΝ Π[1η]  
(ηκθΪ μΝ3)Νεαδ 
ΰέ θαΝ ληα έα δΝ βθΝ παθαζβπ δεάΝ δα δεα έαΝ ησζδμΝ κζκεζβλπγ έΝ κΝ
πλσΰλαηηαΝ πδ εΫο πθέ   (ηκθΪ μΝβ)  

ΜκθΪ μΝ6 

4. Μ ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πδ εΫο πθ θαΝ ηφαθέα δμ 
αέ αΝκθσηα αΝ πθΝθβ δυθΝεαδΝ κΝπζάγκμΝ πθΝ πδ εΫο πθΝπκυΝ Ϋξγβε  κΝ
εαγΫθα,  (ηκθΪ μΝγ)  
ίέ βΝ υθκζδεάΝαπσ α βΝπκυΝ δΪθυ Ν κΝεζδηΪεδκ.  (ηκθΪ μΝ4) 

ΜκθΪ μΝ7  



ΡΧΗΝ5ΗΝ ΛΙ –  Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΩΝΝΤΝ ΄Ν Π ΡΙΝΩΝ   

Σ ΛΟΝ5ΗΝ ΠΟΝ5  ΛΙ   

 
 

(ΝαΝγ πλά Νσ δ : 
- θΝαπαδ έ αδΝΫζ ΰξκμΝ ΰευλσ β αμΝΰδαΝ δμΝ δηΫμΝ δ σ κυ 

- κδΝαπκ Ϊ δμΝπκυΝ έθκθ αδΝ έθαδΝσζ μΝαεΫλαδ μ ). 

 

Ο ΓΙ Ν(ΰδαΝ κυμΝ ι αακηΫθκυμ) 
 

1.  κΝ ιυφυζζκΝ κυΝ λα έκυ αμ θαΝ ΰλΪο Ν κΝ ι ααση θκΝ ηΪγβηαέΝ  κΝ
υφυζζκΝπΪθπ-πΪθπΝθαΝ υηπζβλυ Ν αΝα κηδεΪΝ κδξ έαΝηαγβ άέΝ βθΝ

αλξάΝ πθΝ απαθ ά υθΝ αμ θαΝ ΰλΪο ΝπΪθπ-πΪθπΝ βθΝβη λκηβθέαΝ εαδΝ κΝ
ι ααση θκΝηΪγβηαέΝΝαΝηβθΝαθ δΰλΪο  αΝγΫηα αΝ κΝ λΪ δκΝεαδΝθαΝηβΝ
ΰλΪο  πκυγ θΪΝ δμΝαπαθ ά δμΝ αμΝ κΝσθκηΪΝ αμέ  

2. ΝαΝ ΰλΪο Ν κΝ κθκηα πυθυησΝ αμΝ κΝ πΪθπΝ ηΫλκμΝ πθΝ φπ καθ δΰλΪφπθΝ
αηΫ πμΝ ησζδμΝ αμΝ παλα κγκτθέΝΣυξσθΝ βη δυ δμΝ αμΝπΪθπΝ αΝ γΫηα αΝ
θΝγαΝίαγηκζκΰβγκτθΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βέΝΚα ΪΝ βθΝαπκξυλβ άΝ αμΝθαΝ

παλα υ ΝηααέΝη Ν κΝ λΪ δκΝεαδΝ αΝφπ καθ έΰλαφαέ  
3. ΝαΝαπαθ ά Ν κΝ λΪ δσΝ αμ ΝσζαΝ αΝγΫηα α ησθκ η Νηπζ ΝάΝησθκ η Ν

ηατλκΝ υζσΝη Νη ζΪθδΝπκυΝ θΝ ίάθ δέΝ 
4. ΚΪγ ΝαπΪθ β βΝ πδ βηκθδεΪΝ εηβλδπηΫθβΝ έθαδΝαπκ ε άέ  
5. δΪλε δαΝ ιΫ α βμμΝ λ δμΝ(γ)Νυλ μΝη ΪΝ βΝ δαθκηάΝ πθΝφπ καθ δΰλΪφπθέ  
6. Ώλα υθα άμΝαπκξυλβ βμμΝ17:00. 
 

 
 Ν ΤΧΟΜ Σ ΝK Λ Ν ΠΙΣΤΧΙ Ν 

 
Σ ΛΟΝΜ ΝΤΜ ΣΟ  


