
Πρώτη λύση 
 

Από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 8.00 το βράδυ είναι 11 ώρες. Άρα το ταξίδι 
του ποταμόπλοιου είχε συνολικά διάρκεια 11 – 2 = 9 ώρες. 
Έστω ότι η ζητούμενη απόσταση είναι 10 μίλια. Τότε πηγαίνοντας από το 
χωριό Α στο Β το ποταμόπλοιο θα έκανε 10 : 8 = 1,25 ώρες ή 1 ώρα και 15 
λεπτά, ενώ θα επέστρεφε από το χωριό Β στο Α σε 10 : 10 = 1 ώρα. Έτσι η 
συνολική διάρκεια του ταξιδιού του ποταμόπλοιου θα ήταν 2 ώρες και 15 
λεπτά ή 2,25 ώρες. 
Η πραγματική διάρκεια του ταξιδιού είναι τετραπλάσια (αφού 9 : 2,25 = 4), 
επομένως και η πραγματική απόσταση των χωριών είναι τετραπλάσια αυτής 
που υποθέσαμε.  
∆ηλαδή τα χωριά Α και Β μέσα από το ποτάμι απέχουν 4 x 10 = 40 μίλια. 
 
 

∆εύτερη λύση 
 
Όπως στην προηγούμενη λύση βρίσκουμε ότι το ποταμόπλοιο ταξίδεψε για 9 
ώρες. 
Πηγαίνοντας από το χωριό Α στο Β για κάθε μίλι διαδρομής χρειάστηκε 1/8 
της ώρας (αφού σε 1 ώρα διανύει 8 μίλια) ενώ επιστρέφοντας από το Β στο Α 
για κάθε μίλι διαδρομής χρειάστηκε 1/10 της ώρας. Επομένως για 1 μίλι 
διαδρομής πήγαινε-έλα θα χρειαζόταν 1/8 + 1/10 = 5/40 + 4/40 = 9/40 της 
ώρας. 
∆ηλαδή:  
• σε 9/40 της ώρας θα ταξίδευε (πήγαινε-έλα) 1 μίλι απόσταση  
• σε 1/40 της ώρας θα ταξίδευε (πήγαινε-έλα) σε απόσταση 1/9 του μίλι 
• σε 1 ώρα ή 40/40 της ώρας θα ταξίδευε (πήγαινε-έλα) 40/9 μίλια  
• και τελικά σε 9 ώρες ταξίδεψε (πήγαινε-έλα) 40 x 40/9 = 40 μίλια. 

Άρα η απόσταση των δύο χωριών μέσα από το ποτάμι είναι 40 μίλια. 
 
 

Τρίτη λύση 
 
Ο χρόνος που χρειάζεται ένα κινούμενο σώμα για να διανύσει μια απόσταση 
είναι αντιστρόφως ανάλογος της ταχύτητας που έχει (διπλάσια ταχύτητα-
μισός χρόνος, τριπλάσια ταχύτητα-ένα τρίτο του χρόνου κ.τ.λ.). 
Έτσι επειδή η ταχύτητα της επιστροφής ήταν ίση με τα 10/8 = 5/4 της 
ταχύτητας που είχε το ποταμόπλοιο πηγαίνοντας από το χωριό Α στο Β, ο 
χρόνος της επιστροφής ήταν ίσος με τα 4/5 του χρόνου που χρειάστηκε για 
να πάει από το χωριό Α στο χωριό Β.  



Οι δύο αυτοί χρόνοι έχουν άθροισμα 9 ωρών (όπως στις δύο προηγούμενες 
λύσεις) άρα είναι 5 ώρες για τη διαδρομή από το χωριό Α στο Β και 4 ώρες 
για την επιστροφή. 
Επομένως η απόστασή τους μέσα από το ποτάμι είναι 5 ώρες x 8 μίλια την 
ώρα = 40 μίλια (ή 4 ώρες x 10 μίλια την ώρα). 
 
 
Σημείωση: Η μέση ταχύτητα όλου του ταξιδιού δεν είναι (8 + 10)/2 = 9 μίλια 
την ώρα. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν οι χρόνοι κίνησης για τις δύο ταχύτητες 
είναι ίσοι μεταξύ τους.  
Έχοντας λύσει το πρόβλημα βλέπουμε ότι για τα 80 μίλια συνολικής 
απόστασης χρειάστηκαν 9 ώρες, επομένως η μέση ταχύτητα με την οποία 
ταξίδεψε το ποταμόπλοιο ήταν 80/9 μίλια την ώρα δηλαδή μεταξύ 8,888 και 
8,889 μίλια την ώρα. 


