ΑΡΥΗΝ1ΗΝ ΛΙ ΑΝ– Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΧΝΝ
Π Ν Λ ΠΣΙΚ Ν Π Ν ΛΛ ΙΚ  Ξ Σ  Ι
Γ΄ΝΣ Ξ Ν Μ Ρ ΙΟΤΝΓ ΝΙΚΟΤΝΛΤΚ ΙΟΤ

ΣΟ 13 ΙΟΤΝΙΟΤΝβί15
Ξ Σ
ΟΜ ΝΟΝΜ Θ Μ μΝ
Ν ΠΣΤΞ Ν Φ ΡΜΟΓΩΝΝ ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΙΣΙΚΟΝΠ ΡΙ
Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ ΝΚ Σ ΤΘΤΝ Ν
(ΚΤΚΛΟΤΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΚ ΙΝΤΠ Ρ ΙΩΝ)
ΤΝΟΛΟΝ ΛΙ ΩΝμ Π ΝΣ (5)

ΛΛΟΝ

Θ Μ Ν
1έ

ΝαΝ ΰλΪο
Ν κΝ
λΪ δσΝ αμΝ κθΝ αλδγησΝ εαγ ηδΪμΝ απσΝ δμΝ παλαεΪ πΝ
πλκ Ϊ δμΝ 1-5 εαδ, έπζα, βΝ ζΫιβ Ω Ο, αθΝ βΝ πλσ α βΝ έθαδΝ π ά,Ν άΝ
βΝζΫιβ ΛΑΘΟ , αθΝβΝπλσ α βΝ έθαδΝζαθγα ηΫθβ.
1.

2.

3.
4.
5.

2.

3.

ΗΝ πλΪιβΝ βμΝ
τα υιβμΝ τκΝ ζκΰδευθΝ εφλΪ πθΝ έθ δΝ πμΝ
απκ Ϋζ ηα βθΝ δηάΝ Φ Τ Η, ησθκθΝ σ αθΝ εαδΝ κδΝ τκΝ εφλΪ δμΝ
ΫξκυθΝ βθΝ δηάΝΦ Τ Η.
υθβγΫ α αΝ παλα βλ έ αδΝ κΝ φαδθση θκΝ ηδαΝ κηάΝ
κηΫθπθΝ θαΝ
έθαδΝ απκ κ δεσ λβΝ απσΝ ηδαΝ ΪζζβΝ κηά,Ν η Ν ελδ άλδκΝ εΪπκδαΝ
ζ δ κυλΰέα.
ΟΝ δ λαλξδεσμΝ πλκΰλαηηα δ ησμΝ ξλβ δηκπκδ έΝ βΝ
λ α βΰδεάΝ βμΝ
υθ ξκτμΝ δαέλ βμΝ κυΝπλκίζάηα κμΝ Νυπκπλκίζάηα α .
ΟδΝ θ κζΫμΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ ηΫ αΝ
κΝ ίλσξκΝ ηδαμΝ θ κζάμΝ ΓΙ
ε ζκτθ αδΝ κυζΪξδ κθΝηέαΝφκλΪ.
 Ν ηέαΝ θ κζάΝ εξυλβ βμΝ
θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπΪλξ δΝ αθαφκλΪΝ
Ν
π λδ σ λ μΝαπσΝηέαΝ υθαλ ά δμ.
ΜκθΪ μΝ10

αέ

ΝαΝ αδ δκζκΰά
Ν ΰδα έΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ πζ κθ ε άηα αΝ κυΝ ηβηα δεκτΝ
πλκΰλαηηα δ ηκτΝ έθαδΝ κΝ σ δΝ απαδ έΝ ζδΰσ λκΝ ξλσθκΝ εαδΝ
πλκ πΪγ δαΝ βΝ υΰΰλαφάΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ ΧηκθΪ μΝβ).

ίέ

ΝαΝΰλΪο Ν βΝ τθ αιβΝ βμΝ θ κζάμΝΝ ΟΟ…Ν Π Ν Λ
εαδ θαΝπ λδΰλΪο
Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ βμ ΧηκθΪ μΝ3).

ΧηκθΪ α 1)
ΜκθΪ

μΝ6

Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πδζτ κυη Ν ΫθαΝ πλσίζβηαΝ η Ν κθΝ υπκζκΰδ ά, ε ζκτη Ν
εΪπκδαΝίάηα α. ΣαΝίάηα αΝαυ ΪΝ έθκθ αδΝπαλαεΪ πΝη Ν υξαέαΝ δλΪ:
αέ
ίέ
ΰέ
έ
έ

τθ
βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ
τθ αιβΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ
ΑθΪπ υιβΝ κυΝαθ έ κδξκυΝαζΰκλέγηκυ
δα τππ βΝ κυΝπλκίζάηα κμ
Μ αΰζυ δ βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ
έ
ε Ϋζ βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ
αέ
Κα αθσβ βΝ κυΝπλκίζάηα κμ
βέ ΑθΪζυ βΝ κυΝπλκίζάηα κμ

ΚΪπκδαΝ απσΝ αΝ ίάηα α αυ Ϊ Χα, ί,…, βΨ π λδζαηίΪθκθ αδΝ
άζβΝ κυΝΠέθαεαΝ Ι .
Σ ΛΟΝ1ΗΝΑΠΟΝ5  ΛΙ



βΝ η

αέαΝ

ΑΡΥΗΝ2ΗΝ ΛΙ ΑΝ– Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΧΝΝ
Πλκβΰκτη θκ

άηα
Ν
ΰ
αΝ
αΝ
ΠέθαεαμΝ Ι

πση θκ

ΝαΝαθ δΰλΪο
Ν κθΝΠέθαεαΝ Ι
κΝ λΪ δσΝ αμΝεαδ,ΝΰδαΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝ
ίάηα αΝπκυΝ έθκθ αδΝ βΝη αέαΝ άζβ,ΝθαΝ υηπζβλυ
,Νη ΝίΪ βΝ βΝ
π άΝ δλΪ ε Ϋζ βμΝ πθΝίβηΪ πθ:
α.
βΝ άζβΝΝΠλκβΰκτη θκ, κΝΰλΪηηαΝπκυΝαθ δ
πλκβΰκτη θκΝίάηαΝΧηκθΪ μΝζΨ.
ί.
βΝ άζβΝ πση θκ,
ίάηαΝΧηκθΪ μΝζΨ.

κΝΰλΪηηαΝπκυΝαθ δ

κδξ έΝ

κδξ έΝ

κΝαηΫ πμΝ

κΝαηΫ πμΝ πση θκΝ
ΜκθΪ

ζέ

έθ

μΝ8

αδΝ κΝπαλαεΪ πΝ ηάηαΝαζΰκλέγηκυ ,Νη ΝαλδγηβηΫθ μΝ δμ ΰλαηηΫμΝ κυ:

1. max  Π[1]

2. Γδα i απσ 2 ηΫξλδ 5
3.

θ Π[i] > max σ

max  Π[i]

4.
5. ΣΫζκμ_αθ

6. ΣΫζκμ_ παθΪζβοβμ
αέ ΣδΝυπκζκΰέα δΝαυ σΝ κΝ ηάηαΝαζΰκλέγηκυνΝΧηκθΪ
ίέ Πσ

μΝφκλΫμΝ κυζΪξδ

ΰέ Πσ

μΝφκλΫμΝ κΝπκζτΝγαΝ ε ζ

κθΝγαΝ ε ζ

έΝβΝ θ κζάΝ
έΝβΝ θ κζάΝ

έ ΝαΝ αδ δκζκΰά
Ν ΰδα έΝ κΝ πέθαεαμ Π
ζκΰδευθΝ δηυθ ΧηκθΪ μΝζΨ.

μΝβΨ

βΝΰλαηηάΝζν ΧηκθΪ

βΝΰλαηηάΝζν ΧηκθΪ

μΝβΨ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ πέθαεαμΝ
ΜκθΪ

ηέ

έθκθ αδΝκδΝπαλαεΪ πΝαλδγηβ δεΫμΝ εφλΪ

μΝβΨ

δμΝ

μΝ1ί

ΝΓΛΧΑμ

1 . ΧΧΑ _ Σ Χ x) – HM( γ ΨΨή ΧΣ _ Ρ ΧΧ x ^2 ) +5 )))
2 . (2 *x+ ((3 *( x+1 ))/ ( y ^2 +1 )) –

Χx))

ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ βθΝ δ λαλξέαΝ πθΝ αλδγηβ δευθΝ πλΪι πθ,Ν θαΝ
ιαθαΰλΪο
δμ εφλΪ δμΝ αυ Ϋμ, παλαζ έπκθ αμΝ σζ μΝ δμ παλ θγΫ δμ
πκυΝ θΝ έθαδΝαπαλαέ β μ.
ΜκθΪ μΝθ
Σ ΛΟΝ2ΗΝΑΠΟΝ5  ΛΙ



ΑΡΥΗΝ3ΗΝ ΛΙ ΑΝ– Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΧΝΝ
Θ Μ Ν
έθ

αδΝ κΝπαλαεΪ πΝ ηάηαΝαζΰκλέγηκυ ΣΑ_1:
θΝx>10 σ
θΝx<30 σ
Κ3*x
ζζδυμ
Κ5*x
ΣΫζκμ_αθ
ΚΚήβ
ζζδυμ
Κx
θΝx<5 σ
ΚβΩΚ
ΣΫζκμ_αθ
ΣΫζκμ_αθ

1έ

ΝαΝ ξ

δΪ

Ν

κΝ

λΪ δσΝ αμ κΝαθ έ

κδξκΝ δΪΰλαηηαΝλκάμ.
ΜκθΪ

β.

μΝκ

Υλβ δηκπκδυθ αμΝ ησθκΝ ηέαΝ θ κζά πκζζαπζάμΝ πδζκΰάμΝ εαδΝ ησθκΝ απζΫμΝ
υθγάε μ, θαΝ ΰλΪο
Ν κΝ
λΪ δσΝ αμΝ ηάηαΝ αζΰκλέγηκυΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ
παλΪΰ δΝ κΝέ δκΝαπκ Ϋζ ηαΝη Ν κΝΣΑ_1.
ΜκθΪ

μΝ12

Θ Μ ΝΓ
τηφπθαΝ η Ν κΝ δ γθΫμΝ τ βηαΝ κθκηα κζκΰέαμΝ βμΝ IUPAC, κΝ σθκηαΝ θσμΝ
ΪευεζκυΝ υ λκΰκθΪθγλαεαΝ C x H y η
υγτΰλαηηβΝ αθγλαεδεάΝ αζυ έ αΝ απκ ζ έ αδΝ
απσΝ λέαΝ υθγ δεΪέΝ ΣκΝ πλυ κΝ υθγ δεσΝ Χ 1ΨΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ x

πθΝ α σηπθΝ Ϊθγλαεα,Ν πμΝ ιάμ: Ό αθΝ x=1, βΝ δηάΝ κυΝ 1Ν έθαδΝ η γ · σ αθΝ x=2, βΝ
δηάΝ κυΝ 1Ν έθαδΝ αδγ · σ αθ x=3, βΝ δηάΝ κυΝ 1Ν έθαδΝ πλκπ · σ αθ x=4, βΝ δηάΝ κυΝ

1Ν έθαδΝίκυ · σ αθ x=5, βΝ δηάΝ κυΝ 1Ν έθαδΝ π θ · σ αθ x=6, βΝ δηάΝ κυΝ 1Ν έθαδΝ
ι εέκέεέ ΣκΝ τ λκΝ υθγ δεσΝ Χ βΨΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ x πθΝ α σηπθΝ
κυΝ ΪθγλαεαΝ εαδΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ y πθΝ α σηπθΝ υ λκΰσθκυΝ εαδΝ βΝ δηάΝ κυΝ έθαδΝ
βοΪθ άΝ βοΫθ άΝ βοέθ άΝ βοα δΫθ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ υθγάε μ πκυΝ φαέθκθ αδΝ
κθΝΠέθαεαΝ ΙΙ.
ΣδηάΝ κυΝ β

υθγάεβ

Ϊθ

y=2x+2, x≥1

Ϋθ

yοβx,Νx≥β

έθ

y=2x-β,Νx≥β

α δΫθ

y=2x-β,Νx≥γ

Πέθαεαμ

ΙΙ

Σ ΛΟΝ3ΗΝΑΠΟΝ5  ΛΙ



ΑΡΥΗΝ4ΗΝ ΛΙ ΑΝ– Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΧΝΝ
ΣκΝ λέ κΝ υθγ

δεσΝΧ γΨΝ έθαδΝ

ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝβΝεα ΪζβιβΝ δκ.

ΌππμΝ φαέθ αδΝ κθΝ ΠέθαεαΝ ΙΙ,Ν σ αθΝ x≥γ,Ν βΝ δηάΝ κυΝ βΝ έθαδΝ έθ άΝ α δΫθέΝ ΟΝ
λσπκμΝ εαγκλδ ηκτΝ κυΝ κλγκτΝ κθσηα κμΝ βμΝ Ϋθπ βμΝ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ θΝ
ηαμΝ θ δαφΫλ δΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝΪ εβ βμέ
ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν σ αθΝ x=3 εαδΝ yοκ,Ν βΝ Ϋθπ βΝ έθαδΝ κΝ πλκπ-Ϊθ-δκ,Ν θυΝ αθΝ x=3
εαδΝy=4, βΝΫθπ βΝ έθαδΝ κΝπλκπ-έθ-δκ άΝ κΝπλκπ-α δΫθ-δκ.
ΝαΝεα α ε υΪ
ΝαζΰσλδγηκΝκΝκπκέκμμ
Γ1έ ΝαΝαβ Ϊ δΝ κθΝαλδγησΝα σηπθΝΪθγλαεαΝ βμΝξβηδεάμΝΫθπ βμ,ΝεΪθκθ αμΝΫζ ΰξκΝ
ΰευλσ β αμΝυ
Ναυ σμ θαΝ έθαδΝγ δεσμέΝ
ΜκθΪ μΝβ
Γβ. ΝαΝ αβ Ϊ δΝ κθΝ αλδγησΝ α σηπθΝ υ λκΰσθκυ βμΝ ξβηδεάμΝ Ϋθπ βμ,Ν εΪθκθ αμΝ
Ϋζ ΰξκΝ ΰευλσ β αμΝ υ
Ν θαΝ δεαθκπκδ έ αδΝ κυζΪξδ κθΝ ηέαΝ απσ δμ
υθγάε μΝ κυΝΠέθαεαΝ ΙΙ.
ΜκθΪ

μΝ6

Γγ. ΝαΝ εξπλ έΝ δμ η αίζβ Ϋμ
1μ κΝ πλυ κΝ υθγ δεσΝ κυΝ κθσηα κμΝ βμΝ ξβηδεάμΝ Ϋθπ βμ. Θ πλ έ
σ δΝ έθ αδΝ πέθαεαμΝ Π,Ν Ν δα κξδεΫμΝ γΫ δμΝ κυΝ κ πκέκυΝ ίλέ εκθ αδΝ
ά βΝ εα αξπλδ ηΫθαΝ αΝ ζ ε δεΪΝ πκυΝ αθ δ κδξκτθΝ κ θΝ αλδγησΝ πθΝ
α σηπθΝ κυΝΪθγλαεα ΧηκθΪ μΝβΨ εαδΝ
γμ βθΝεα ΪζβιβΝ κυΝκθσηα κμΝ βμ ξβηδεάμΝΫθπ βμ ΧηκθΪ μΝβΨ.
ΜκθΪ μΝ4
Γζ. ΝαΝ υπκζκΰέα δΝ κΝ βΝ εαδΝ θαΝ ηφαθέα δΝ κΝ σθκηαΝ ΧάΝ αΝ κθσηα αΨΝ βμΝ ξβηδεάμΝ
Ϋθπ βμ,Ν ηφαθέακθ αμΝ αΝ λέαΝ υθγ δεΪ, κΝ ΫθαΝ έπζαΝ
κΝ Ϊζζκ,Ν
ξπλδ ηΫθαΝη Ν κΝξαλαε άλαΝ« – »έΝ
ΜκθΪ μΝ8
Θ Μ Ν
ΜδαΝ πκζυεα κδεέαΝ Ϋξ δΝ ηΝ κλσφκυμ,Ν η Ν κΝ δαη λέ ηα αΝ Χ 1,Ν β,Ν …, κΨΝ Ν εΪγ Ν
σλκφκέΝ ΣαΝ δαη λέ ηα αΝ 1Ν σζπθΝ πθΝ κλσφπθΝ ΫξκυθΝ κΝ έ δκΝ ηία σΝ Χ 1Ψ,Ν αΝ
δαη λέ ηα αΝ βΝ σζπθΝ πθΝ κλσφπθΝ ΫξκυθΝ κΝ έ δκΝ ηία σΝ Χ βΨΝ εέκέεέΝ ΣκΝ πκ σΝ
πθΝ εκδθκξλά πθΝ βμ πκζυεα κδεέαμΝ εα αθΫη αδΝ κυμ ηΝ κλσφκυμ, τηφπθαΝ
η Ν κΝπκ κ σΝ υηη κξάμΝ κυΝεΪγ Νκλσφκυ,Νσππμ φαέθ αδΝ κθΝΠέθαεαΝ ΙΙΙ.
Όλκφκμ
1 κμ
2 κμ
3 κμ
4 κμ
5 κμ

Πκ κ

σΝ υηη
5%
15%
20%
25%
35%

ΠέθαεαμΝ ΙΙΙ

κξάμ

ΣκΝπκ σΝ πθΝεκδθκξλά πθΝ κυΝεΪγ ΝκλσφκυΝεα αθΫη αδΝ αΝ δαη λέ ηα αΝ κυΝ
κλσφκυΝαυ κτ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ ηία σΝ κυΝεαγ θσμΝ δαη λέ ηα κμέ

Σ ΛΟΝ4ΗΝΑΠΟΝ5  ΛΙ



ΑΡΥΗΝ5ΗΝ ΛΙ ΑΝ– Γ΄ΝΗΜ ΡΗΙΧΝΝ
ΝαΝΰλΪο
1έ
2.

3.

πλσΰλαηηα, κΝκπκέκ:

ΝαΝπ λδζαηίΪθ δΝεα ΪζζβζκΝ ηάηαΝ βζυ

πθέΝ
ΜκθΪ

μΝ2

ΝαΝαβ Ϊ δ:
αέ ΣκΝ υθκζδεσΝπκ σΝεκδθκξλά πθΝ βμ πκζυεα κδεέαμ ΧηκθΪ α 1).
ί. ΣαΝ ηία ΪΝ 1,Ν β,Ν… κέΝΧηκθΪ αΝ1).
ΜκθΪ

μΝ2

ΝαΝ υπκζκΰέα δΝ κΝ πκ σΝ πθΝ εκδθκξλά
βμ πκζυεα κδεέαμ.

πθΝ πκυΝ αθαζκΰ έΝ

Ν εΪγ Ν σλκφκΝ
ΜκθΪ

4.

ΝαΝ υπκζκΰέα δΝ κΝ πκ σΝ πθΝ εκδθκξλά
δαηΫλδ ηαΝ βμ πκζυεα κδεέαμ.

πθΝ πκυΝ αθαζκΰ έΝ

Ν εΪγ

ΜκθΪ
5.

Ο

2.

3.
4.
5.
6.

μΝι

ΝαΝ αθααβ ΪΝ εαδΝ θαΝ ηφαθέα δΝ κθΝ αλδγησΝ κλσφκυΝ Χ1-5) εαδΝ κθΝ αλδγησΝ
δαη λέ ηα κμΝ Χ1-8) θσμ
δαη λέ ηα κμΝ
κΝ κπκέκΝ αθαζκΰ έΝ πκ σΝ
εκδθκξλά πθΝ η ΰαζτ λκΝ κυΝ ηΫ κυΝ σλκυΝ σζβμ βμ πκζυεα κδεέαμ. Η
αθααά β βΝ θαΝ ι εδθΪΝ απσΝ κθΝ 1 κ σλκφκΝ εαδ ΰδαΝ εΪγ Νσλκφκ θαΝ ι εδθΪΝ απσΝ
κΝ δαηΫλδ ηαΝ κ. Η αθααά β βΝ θαΝ ληα έα αδΝ ησζδμΝ ίλ γ έΝ ΫθαΝ Ϋ κδκΝ
δαηΫλδ ηα.
ΜκθΪ

1.

μΝ4

ΓΙ Ν(ΰδαΝ κυμΝ ι

μΝ5

αακηΫθκυμ)

 κΝ ιυφυζζκΝ κυΝ
λα έκυ αμ θαΝ ΰλΪο Ν κΝ ι ααση θκΝ ηΪγβηαέΝ  κΝ
υφυζζκΝπΪθπ-πΪθπΝθαΝ υηπζβλυ
Ν αΝ α κηδεΪΝ κδξ έαΝηαγβ άέΝ  βθΝ
αλξάΝ πθΝ απαθ ά υθΝ αμ θαΝ ΰλΪο Ν πΪθπ-πΪθπΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ εαδΝ κΝ
ι ααση θκΝ ηΪγβηαέΝ ΝαΝ ηβθΝ αθ δΰλΪο
αΝ γΫηα αΝ κΝ λΪ δκΝ εαδΝ θαΝ ηβΝ
ΰλΪο
πκυγ θΪΝ δμΝαπαθ ά δμΝ αμΝ κΝσθκηΪΝ αμέ
ΝαΝ ΰλΪο Ν κΝ κθκηα πυθυησΝ αμΝ κΝ πΪθπΝ ηΫλκμΝ πθΝ φπ καθ δΰλΪφπθΝ
αηΫ πμΝ ησζδμΝ αμΝ παλα κγκτθέΝ ΣυξσθΝ βη δυ δμΝ αμΝ πΪθπΝ αΝ γΫηα αΝ
θΝγαΝίαγηκζκΰβγκτθΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βέΝΚα ΪΝ βθΝαπκξυλβ άΝ αμΝθαΝ
παλα υ
ΝηααέΝη Ν κΝ λΪ δκΝεαδΝ αΝφπ καθ έΰλαφαέ
ΝαΝαπαθ ά
Ν κΝ
λΪ δσΝ αμ
ΝσζαΝ αΝγΫηα α ησθκ η Νηπζ ΝάΝησθκ η Ν
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