
Πρώτη λύση 

Το διπλανό σχήμα μας βοηθά να λύσουμε το 
πρόβλημα. Κάθε καμπύλη είναι χωρισμένη σε 
τέσσερεις περιοχές. 
Μέσα σε κάθε περιοχή τοποθετούμε το 
πλήθος των μαθητών, που, από τα δεδομένα 
του προβλήματος, δήλωσαν ότι προτιμούν το 
συγκεκριμένο συνδυασμό μαθημάτων. 
Οι συνδυασμοί είναι (κάθε μάθημα δηλώνεται με το αρχικό του γράμμα): 

περιοχή α β γ δ ε ζ η 
μαθήματα Μ Μ-Γ Μ-Φ Μ-Φ-Γ Γ Φ-Γ Φ 

 

− Όσοι προτιμούν τα Μαθηματικά, προτιμούν και τη Φυσική.   α = β = 0. 
− Μόνο ένας απ’ τους μαθητές που προτιμούν τη Γλώσσα δήλωσε ότι 

προτιμά και τα Μαθηματικά.   Δεν μπορεί να είναι στο β, άρα δ = 1. 
− Οκτώ μαθητές δήλωσαν, μεταξύ των τριών μαθημάτων, τη Φυσική και τη 

Γλώσσα.   Ο ένας απ’ αυτούς είναι στο δ, άρα ζ = 7. 
− Οι μισοί απ’ τους μαθητές που δήλωσαν την προτίμησή τους για τη 

Γλώσσα προτιμούν και τη Φυσική.   Οι περιοχές δ και ζ περιέχουν 
τους μισούς από όσους έχουν δηλώσει προτίμηση στη Γλώσσα.  
Επομένως οι περιοχές β και ε περιέχουν τους άλλους μισούς.  
Όμως β = 0 και δ + ζ = 8, άρα ε = 8. 

− Οι μαθητές που προτιμούν τη Φυσική είναι 15.   Οι περιοχές δ και ζ 
περιέχουν 8 μαθητές, επομένως οι περιοχές γ και η περιέχουν τους 
υπόλοιπους 7. 

− Το 1/3 αυτών που προτιμούν τη Φυσική, προτιμά και τα Μαθηματικά.  
 Αφού οι μαθητές που προτιμούν τη Φυσική είναι 15, αυτοί που 

προτιμούν τα Μαθηματικά είναι 15 : 3 = 5. Ένας είναι στην περιοχή δ και 
δεν έχουν μαθητές οι περιοχές α και β, άρα γ = 4. 

Τέλος, αφού οι περιοχές γ και η περιέχουν 7 μαθητές, είναι η = 3. 

Άρα, τρεις μαθητές δήλωσαν μόνο τη Φυσική, από τα τρία αυτά μαθήματα. 

 

Σημείωση:  Για τη λύση αυτή χρησιμοποιήσαμε όλες τις πληροφορίες των 
δεδομένων και βρήκαμε τους μαθητές που περιέχονται σε όλες τις περιοχές 
του σχήματος. Στη λύση που ακολουθεί χρησιμοποιούμε μόνο τις πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για να απαντήσουμε στην ερώτηση του προβλήματος. 
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Δεύτερη λύση 

Όλοι οι μαθητές που προτιμούν τα Μαθηματικά, προτιμούν και τη Φυσική και 
ένας μαθητής προτιμά Γλώσσα και Μαθηματικά. Άρα αυτός δήλωσε προτίμηση 
και για τα τρία αυτά μαθήματα. 
15 μαθητές προτιμούν τη Φυσική. 
Το 1/3 απ’ αυτούς, δηλαδή 5 μαθητές προτιμούν και τα Μαθηματικά. 
8 από τους 15 προτιμούν και τη Γλώσσα όμως ο ένας από αυτούς είναι 
μεταξύ των 5 που προτιμούν τα Μαθηματικά. 
Επομένως 5 + 8 – 1 = 12 από τους 15 προτιμά και κάποιο άλλο από τα τρία 
αυτά μαθήματα. 

Άρα, μόνο τη Φυσική, από αυτά τα μαθήματα, τη δήλωσαν 15 – 12 = 3 μαθητές. 

 
 
 


