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Θέμα 1. 18 θεατές άφησαν τα 36 διακεκριμένα παπούτσια τους (ένα δεξιό

κι ένα αριστερό ο καθένας) στον προθάλαμο του θεάτρου. Κλέφτης, στα

σκοτεινά, άρπαξε 12 παπούτσια και τα έβαλε σε ένα σακί. Με πόσους τρό-

πους γίνεται η κλοπή (δηλαδή πόσες διαφορετικές συνθέσεις σακιών είναι

δυνατές) σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Αν το σακί περιέχει ακριβώς 3 δεξιά παπούτσια.

(β) Αν το σακί δεν περιέχει παπούτσια του ίδιου θεατή.

(γ) Αν το σακί περιέχει ακριβώς 3 δεξιά παπούτσια και δεν περιέχει πα-

πούτσια του ίδιου θεατή.

(δ) Αν το σακί περιέχει τουλάχιστον ένα δεξί και τουλάχιστον ένα αριστε-

ρό παπούτσι.

(ε) Αν το σακί περιέχει είτε και τα δυο είτε κανένα παπούτσι από κάθε

ζευγάρι παπουτσιών θεατή.

Θέμα 2. (α) Να υπολογίσετε το πλήθος των μη αρνητικών ακεραίων λύ-

σεων του συστήματος εξισώσεων

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 10,

x1 + x2 + x3 − x4 − x5 = 4.

(β) Να υπολογίσετε το πλήθος των μη αρνητικών ακεραίων λύσεων της

εξίσωσης (x1 + x2 + x3) · (x4 + x5) = 21.

Θέμα 3. (α) ΄Εστω Σ(ν, κ) το πλήθος των επαναληπτικών συνδυασμών
των ν (ν ≥ 3) στοιχείων του Ω = {1, 2, . . . , ν} ανά κ, όπου τα στοι-
χεία 1, 2 πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον μία φορά το καθένα, ενώ τα
στοιχεία 3, 4, . . . , ν επιτρέπεται να εμφανίζονται όσες φορές θέλουν. Να
υπολογίσετε την συνήθη γεννήτρια, A(t) =

∑∞
κ=0 Σ(ν, κ)tκ, καθώς και

τον αριθμό Σ(ν, κ).

(β) ΄Εστω ∆(ν, κ) το πλήθος των επαναληπτικών διατάξεων των ν (ν ≥ 3)
στοιχείων του Ω = {1, 2, . . . , ν} ανά κ, όπου τα στοιχεία 1, 2 πρέπει να
εμφανίζονται τουλάχιστον μία φορά το καθένα, ενώ τα στοιχεία 3, 4, . . . , ν
επιτρέπεται να εμφανίζονται όσες φορές θέλουν. Να υπολογίσετε την εκ-

θετική γεννήτρια, E(t) =
∑∞

κ=0 ∆(ν, κ) t
κ

κ! , καθώς και τον αριθμό ∆(ν, κ).
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