ΟΤ ΑΡΕΟΤΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ;

ΟΤ ΑΡΕΕΙ ΝΑ ΚΕΦΣΕΑΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΛΤΝΕΙ ΓΡΙΦΟΤ;

ΛΤΝΕΙ ΑΚΗΕΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ΟΤ;

Σο φφλλο αυτό είναι εορταςτικό. Ζτςι εμείσ, ο όμιλοσ
«Μακθματικό Παιχνίδι» τθσ Ά Γυμναςίου, ςασ κάνουμε
δώρο ζναν επιπλζον “χριςτουγεννιάτικο γρίφο’’.

Καλι Επιτυχία & Καλά Χριςτοφγεννα!

1ος Γρίφος

1οσ Γρίφοσ

Ο Αι-Βαςίλθσ και τα ξωτικά του φτιάχνουν ςτο εργαςτιρι τουσ
τα δώρα που κα μοιράςουν ςε όλο τον πλανιτθ. Αν κάκε μζρα
καταςκευάηουν διπλάςια δώρα από τθν προθγοφμενθ και τθν
παραμονι των Χριςτουγζννων ςτισ 24 Δεκεμβρίου ζχουν
ολοκλθρώςει τθν καταςκευι των δώρων, ποια μζρα κα ζχουν
ζτοιμα τα μιςά δώρα;

ωςτι Απάντθςθ: 72

2ος Γρίφος

Β΄ Σρόποσ: Παρατθροφμε ότι θ τελευταία ςτιλθ είναι πολλαπλάςια του
9 με άρτιουσ αρικμοφσ, ζτςι: 9·2=18, 9·4=36, 9·6=54 άρα 9·8=72

Οι καλικάντηαροι κζλουν να χαλάςουν τα Χριςτοφγεννα, γι’ αυτό ο Αι-Βαςίλθσ
ζβαλε ζναν φφλακα ςτθν αποκικθ δώρων και είπε ζνα μυςτικό κώδικα ςε όλα τα
ξωτικά για να μποροφν να περάςουν ςτθν αποκικθ. Ζνασ
καλικάντηαροσ μεταμφιζηεται ςε ξωτικό και κρφβεται από τθν
αποκικθ. Εμφανίηεται τότε ζνα ξωτικό μπροςτά ςτο φφλακα. Ο
φφλακασ του λζει “8’’ και εκείνοσ απαντάει “4’’ και ο φφλακασ
τον αφινει να περάςει. Εμφανίηεται δεφτερο ξωτικό, ο φφλακασ
του λζει “6’’ , εκείνο απαντάει “3’’και περνάει και αυτό. Ο
μεταμφιεςμζνοσ καλικάντηαροσ, βλζποντασ πωσ μπικαν τα ξωτικά ςτθν αποκικθ,
εμφανίηεται μπροςτά ςτο φφλακα. Εκείνοσ του λζει “10’’ και ο καλικάντηαροσ
απαντάει “5’’. Ο φφλακασ ανοίγει τον ςυναγερμό και πιάνει τον καλικάντηαρο.
Πωσ κατάλαβε ο φφλακασ τον μεταμφιεςμζνο καλικάντηαρο;

3ος Γρίφος

Ο Ροφντολφ και ο Μπλίτςεν, οι δφο τάρανδοι του Αι-Βαςίλθ, ζτρεξαν ςε μία
κοφρςα 100 μζτρων ςτο χιόνι. Όταν ο Ροφντολφ τερμάτιςε, ο Μπλίτςεν
βρίςκονταν ςτα 90 μζτρα. Ο Ροφντολφ πρότεινε ςτον Μπλίτςεν να ξανατρζξουν
αλλά αυτι τθ φορά κα ξεκινοφςε 10 μζτρα πίςω από τον Μπλίτςεν για να είναι
πιο αμφίρροπο το αποτζλεςμα. Αν κρατθκοφν όλεσ οι άλλεσ ςυνκικεσ ίδιεσ, κα
κερδίςει ο Ροφντολφ, ο Μπλίτςεν ι κα τερματίςουν ταυτόχρονα;

Α΄ Σρόποσ: Παρατθροφμε ότι ο τελευταίοσ αρικμόσ κάκε γραμμισ
προκφπτει αν προςκζςουμε τουσ δφο προθγοφμενουσ και τουσ
πολλαπλαςιάςουμε επί 3, π.χ. (1+5)·3= 18 ι (2+10)·3=36. Ζτςι ζχω:
(4+20)·3=72

2οσ Γρίφοσ

• • •
• • •
• • •

