
Λύση 

Παρατηρούμε ότι αν ζυγίσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό αυθεντικών λιρών η 
ζυγαριά θα δείξει τόσα γραμμάρια όσο είναι το αποτέλεσμα του γινομένου του 
πλήθους των λιρών επί το 3 (αφού κάθε αυθεντική λίρα ζυγίζει 3 γραμμάρια). 
Αν όμως ανάμεσα στις αυθεντικές λίρες βάλουμε και κάποιες κάλπικες τότε η 
ζυγαριά θα δείξει τόσα γραμμάρια όσο είναι το γινόμενο του 3 με το πλήθος 
όλων των λιρών ελαττωμένο κατά τόσα μισά γραμμάρια όσο είναι το πλήθος 
των κάλπικων λιρών που βάλαμε (αφού κάθε κάλπικη λίρα ζυγίζει μισό 
γραμμάριο λιγότερο από κάθε αυθεντική). Για παράδειγμα: 
 

αυθεντικές λίρες κάλπικες λίρες βάρος σε γραμμάρια 
10 0 30  
9 1 29,5 
8 2 28 
7 3 27,5 

κ.τ.λ. 

Για να βρούμε λοιπόν πιο σακούλι περιέχει τις κάλπικες λίρες αρκεί να 
τοποθετήσουμε στη ζυγαριά διαφορετικό αριθμό λιρών από κάθε σακούλι και 
ζυγίζοντας όλες μαζί τις λίρες, να δούμε πόσο διαφέρει το αποτέλεσμα της 
ζύγισης από αυτό που θα περιμένουμε να βρούμε αν τοποθετούσαμε στη 
ζυγαριά ίσο αριθμό αυθεντικών λιρών. Η διαφορά αυτή θα αντιστοιχεί σε 
συγκεκριμένο πλήθος κάλπικων λιρών επομένως και σε συγκεκριμένο 
σακούλι. 
 Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να τοποθετήσουμε τα σακούλια 
σε σειρά και να πάρουμε: 1 λίρα από το πρώτο σακούλι, 2 λίρες από το 
δεύτερο, 3 από το τρίτο, ... , 9 από το προτελευταίο και 10 από το τελευταίο. 
Έτσι έχουμε συνολικά: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 λίρες, που αν 
ήταν όλες αυθεντικές θα ζύγιζαν: 55 x 3 = 165 γραμμάρια. Έτσι ανάλογα με το 
τι θα δείξει η ζυγαριά, έχουμε: 
 
γραμμάρια κάλπικες  σακούλι γραμμάρια κάλπικες  σακούλι 

164,5 1 1ο 162 6 6ο 
164 2 2ο 161,5 7 7ο 

163,5 3 3ο 161 8 8ο 
163 4 4ο 160,5 9 9ο 

162,5 5 5ο 160 10 10ο 
 
 


