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Στις 10 θέσεις του παραπάνω σχήματος γράψτε έναν δεκαψήφιο αριθμό, 
ώστε το ψηφίο στην πρώτη θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 
μηδενικών του αριθμού, το ψηφίο στη θέση με την ένδειξη 1 να δείχνει τον 
συνολικό αριθμό των 1 και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία θέση, το ψηφίο 
της οποίας πρέπει να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 9 στον αριθμό. Η 
απάντηση είναι μοναδική. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΙΦΟΣ 1 

Ένας άνθρωπος με μια βάρκα, θέλει να περάσει στην απέναντι όχθη, ένα 

πρόβατο, έναν λύκο και ένα δεμάτι χόρτα. Για να μη βουλιάξει η βάρκα, 

πρέπει να τα κουβαλάει ένα-ένα, δηλαδή ή το πρόβατο, ή τον λύκο ή τα 

χόρτα. Απουσία του ανθρώπου, ο λύκος θα φάει το πρόβατο, και το πρόβατο 

θα φάει τα χόρτα. Πώς θα περάσει απέναντι χωρίς πρόβλημα; 
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ΓΡΥΦΟΣ 1 

Ο κύριος James βρέθηκε νεκρός έξω από την έπαυλη του ένα 

κυριακάτικο απόγευμα τον Δεκέμβριο. Ο κηπουρός τους βρήκε το 

σώμα του στο χιόνι και αμέσως το είπε στην γυναίκα του κυρίου 

James. Η γυναίκα του κάλεσε την αστυνομία. Η αστυνομία ανέκρινε 

τους πάντες στο σπίτι και πήρε τις καταθέσεις τους. Υπήρχαν 6 

άτομα στο σπίτι με τα εξής άλλοθι: 

1. Ο κηπουρός είπε ότι ξεχιόνιζε τα λουλούδια. 

2. Η καμαριέρα είπε ότι έστρωνε το κρεβάτι. 

3. Ο γιος είπε ότι έκανε ένα ζεστό μπάνιο. 

4. Ο μάγειρας είπε ότι έφτιαχνε πρωινό. 

5. Η γυναίκα είπε ότι περίμενε το πρωινό. 

6. Η αδερφή είπε ότι απλά καθόταν δίπλα στην φωτιά. 

Η αστυνομία συνέλαβε 2 άτομα. Ποιους συνέλαβε επειδή έλεγαν 

ψέματα; 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 

Ποιος είναι ο διψήφιος αριθμός που λείπει από το τελευταίο κουτάκι; 

 


