
Λύση 

Τη Δευτέρα δεν απουσίαζαν μαθητές με συμπτώματα γρίπης, επομένως το 
τμήμα θα λειτουργήσει κανονικά την Τρίτη. Τα δυο αδέρφια μετέδωσαν τον ιό 
σε 2 ή 3 άτομα το καθένα. Άρα προσβλήθηκαν από τον ιό από 2 άτομα (αν και 
οι δύο μετέδωσαν τον ιό στα ίδια 2 άτομα) ως 6 άτομα (αν ο καθένας τον 
μετέδωσε σε 3 διαφορετικά άτομα). 

Την Τρίτη θα απουσιάσουν, έχοντας συμπτώματα γρίπης, ο Κώστας και η 
Ελένη. Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου παρουσιάσουν 
συμπτώματα γρίπης ακόμη 2 από τους μαθητές που προσβλήθηκαν τη 
Δευτέρα, το τμήμα θα κλείσει την Τετάρτη. Αν όμως τα συμπτώματα σε 
αυτούς που προσβλήθηκαν τη Δευτέρα παρουσιαστούν αφού σχολάσει το 
σχολείο, το τμήμα θα λειτουργήσει κανονικά και την Τετάρτη. 

Την Τετάρτη θα απουσιάσουν με συμπτώματα γρίπης τουλάχιστον 4 μαθητές 
(ο Κώστας, η Ελένη και οι 2 ή περισσότεροι μαθητές που προσβλήθηκαν τη 
Δευτέρα). Έτσι το τμήμα θα κλείσει την Πέμπτη. 

Ο μικρότερος αριθμός συμμαθητών του Κώστα και της Ελένης που θα 
προσβληθούν από τον ιό θα προκύψει στην περίπτωση που το τμήμα θα 
κλείσει την Τετάρτη, αν τη Δευτέρα ο ιός μεταδόθηκε σε 2 άτομα τα οποία 
μάλιστα εμφάνισαν τα συμπτώματα της γρίπης και έφυγαν από το σχολείο 
αρκετά νωρίς την Τρίτη ώστε να μην προλάβουν να μεταδώσουν τον ιό σε 
συμμαθητές τους. Δηλαδή, ο μικρότερος αριθμός συμμαθητών του Κώστα και 
της Ελένης που θα προσβληθούν είναι 2. 

Ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός θα προκύψει στην περίπτωση που το τμήμα 
θα κλείσει την Πέμπτη και μάλιστα αν κάθε φορέας μεταδώσει τον ιό σε 3 
διαφορετικά άτομα. Τότε έχουμε:  
6 τη Δευτέρα, 3 x 6 = 18 την Τρίτη και 3 x 18 = 54, σύνολο 6 + 18 + 54 = 78. 
Όμως δεν υπάρχει τμήμα με τόσους μαθητές, άρα ο μεγαλύτερος δυνατός 
αριθμός είναι το σύνολο των συμμαθητών τους. 


