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ΘΕΜΑ 1 (Συνδυαστική, 2.6 µονάδες)  
Θεωρούµε 100 επιβάτες του προαστιακού, οι οποίοι έχουν επιβιβαστεί στο Αεροδρόµιο, και 

αποβιβάζονται σε κάποιους από τους επόµενους 12 σταθµούς (σε κάθε σταθµό, 

αποβιβάζονται κανένας ή περισσότεροι επιβάτες). Με πόσους τρόπους µπορεί να συµβεί 

αυτό: 

 

1. αν θεωρήσουµε ότι οι επιβάτες δεν είναι διακεκριµένοι; 

2. αν θεωρήσουµε ότι οι επιβάτες είναι διακεκριµένοι και δεν παίζει ρόλο η σειρά 

αποβίβασης 

3. αν θεωρήσουµε ότι οι επιβάτες είναι διακεκριµένοι και παίζει ρόλο η σειρά 

αποβίβασης 

4. αν θεωρήσουµε ότι οι επιβάτες είναι 45 άνδρες και 55 γυναίκες, ότι τόσο οι άνδρες 

µεταξύ τους όσο και οι γυναίκες µεταξύ τους δεν είναι διακεκριµένοι, και ότι  δεν 

παίζει ρόλο η σειρά αποβίβασης ανδρών και γυναικών; 

5. αν θεωρήσουµε ότι και στο (4), µε µόνη διαφορά ότι τώρα παίζει ρόλο η σειρά 

αποβίβασης ανδρών και γυναικών; 

6. Πόσοι είναι οι τρόποι αποβίβασης για τα ερωτήµατα (1) και (3) αν σε κάθε σταθµό 

κατεβαίνει τουλάχιστον ένας επιβάτης;  

 

ΘΕΜΑ 2 (Συνδυαστική, 1.6 µονάδες) 
(α) Σε ένα παιδικό πάρτυ έχουν έρθει 40 παιδιά. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους µπορούν 

να καθίσουν σε 4 (ίδια) στρογγυλά τραπέζια των 10 θέσεων το καθένα.  

(β) Ένα ράφι περιλαµβάνει n διακεκριµένα βιβλία στη σειρά. Να υπολογίσετε µε πόσους 

διαφορετικούς τρόπους µπορούµε να επιλέξουµε k  (να θεωρήσετε ότι 12 +≤ nk ) βιβλία 

(χωρίς να ενδιαφέρει η σειρά επιλογής), µε την προϋπόθεση να µην επιλεγούν βιβλία που 

βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο.  

(γ) ∆ιαµερίζουµε το σύνολο των προτασιακών τύπων που ορίζονται σε 5≥n  προτασιακές 

µεταβλητές nppp ,...,, 21  ώστε κάθε κλάση της διαµέρισης να περιέχει όλους τους 

ταυτολογικά ισοδύναµους τύπους. (i)Πόσες είναι οι διαφορετικές κλάσεις που 

σχηµατίζονται; (ii) Πόσες από τις κλάσεις αυτές περιέχουν τύπους ψ  για τους οποίους 

αληθεύει η συνεπαγωγή ( )[ ] ψ→∧∧∧→ 54321 ppppp ;  

 

ΘΕΜΑ 3 (Γεννήτριες Συναρτήσεις,  1.5 µονάδες) 
 (α) Ένα µάθηµα παρακολουθείται από 500 φοιτητές και διδάσκεται σε 4 τµήµατα από 4 

διαφορετικούς καθηγητές (κάθε καθηγητής αναλαµβάνει ένα τµήµα εξ΄ολοκλήρου και 

µπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς τον τρόπο εξέτασης). Να διατυπώσετε τη Γεννήτρια 

Συνάρτηση και να προσδιορίσετε τον όρο του οποίου ο συντελεστής δίνει τους 

διαφορετικούς τρόπους να χωριστούν οι φοιτητές σε τµήµατα, αν κάθε τµήµα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον 50 και το πολύ 200 φοιτητές και: 

 



1. οι φοιτητές είναι διακεκριµένοι και δεν έχει σηµασία η σειρά µε την οποία 

τοποθετούνται στα τµήµατα; 

2. οι φοιτητές είναι διακεκριµένοι και έχει σηµασία η σειρά µε την οποία τοποθετούνται 

στα τµήµατα;  

 

(β) Να υπολογίσετε το πλήθος των τετραδικών συµβολοσειρών µήκους 1≥n  στις οποίες το 

ψηφίο 0 εµφανίζεται τουλάχιστον µία φορά, το ψηφίο 1 έχει άρτιο πλήθος εµφανίσεων και το 

ψηφίο 2 έχει περιττό πλήθος εµφανίσεων. (δεν έχουµε περιορισµούς για το πλήθος των 

εµφανίσεων του ψηφίου 3).  

 

ΘΕΜΑ 4 (Γεννήτριες Συναρτήσεις,  1.3 µονάδες) 
Θεωρούµε n  φοιτητές που απαντούν, ο καθένας ανεξάρτητα σε µία ερώτηση. Για κάθε 

φοιτητή i , έστω [ ]1,0∈ip  η πιθανότητα να απαντήσει σωστά.  

(α) Να διατυπώσετε τη γεννήτρια συνάρτηση και να προσδιορίσετε τον όρο του οποίου ο 

συντελεστής δίνει την πιθανότητα ακριβώς k φοιτητές να απαντήσουν σωστά.  

(β) Να διατυπώσετε τη γεννήτρια συνάρτηση και να προσδιορίσετε τον όρο του οποίου ο 

συντελεστής δίνει την πιθανότητα το πολύ k φοιτητές να απαντήσουν σωστά.  

 

ΘΕΜΑ 5 (Συνδυαστική, Γεννήτριες Συναρτήσεις 3 µονάδες) 
Θεωρούµε µία σχολή ΗΜΜΥ µε 200 εγγεγραµµένους φοιτητές σε καθένα από τα πέντε έτη 

σπουδών (άρα έχουµε 1000 φοιτητές συνολικά). Στα πλαίσια µιας διαφηµιστικής 

εκστρατείας, έχουµε 300 (ίδια) κόκκινα και 700 (ίδια) πράσινα µπλουζάκια, τα οποία θα 

µοιράσουµε στους φοιτητές, ώστε κάθε φοιτητής να πάρει ένα µπλουζάκι.  

(α) Με πόσους διαφορετικούς τρόπους µπορούµε να µοιράσουµε τα µπλουζάκια: 

1. αν θεωρήσουµε ότι οι φοιτητές είναι διακεκριµένοι. 

2. αν θεωρήσουµε ότι οι φοιτητές δεν είναι διακεκριµένοι, και το µόνο που µας ενδιαφέρει 

είναι πόσα κόκκινα και πόσα πράσινα µπλουζάκια µοιράστηκαν στους φοιτητές κάθε έτους. 

(β) Να διατυπώσετε τη γεννήτρια συνάρτηση και να προσδορίσετε τον όρο του οποίου ο 

συντελεστής δίνει τους διαφορετικούς τρόπους να µοιράσουµε τα µπλουζάκια, αν σε κάθε 

έτος πρέπει να µοιράσουµε τουλάχιστον 2 και συνολικά άρτιο πλήθος από κόκκινα και από 

πράσινα µπλουζάκια, και: 

1. θεωρήσουµε ότι οι φοιτητές δεν είναι διακεκριµένοι, και το µόνο που µας ενδιαφέρει είναι 

πόσα κόκκινα και πόσα πράσινα µπλουζάκια µοιράστηκαν στους φοιτητές κάθε έτους. 

2. θεωρήσουµε ότι οι φοιτητές είναι διακεκριµένοι. 

(γ) Με αµιγώς συνδυαστικά επιχειρήµατα, να δείξετε ότι οι συντελεστές των όρων 
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