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 Η ειδική στην ψυχοπαιδαγωγική των Μαθηματικών, γαλλίδα ψυχολόγος 
Anne Siety, στο βιβλίο της “Μαθηματικά: ο αγαπημένος μου φόβος” προτρέπει 
να βοηθήσουμε τους μαθητές να ξεπεράσουν το όποιο πρόβλημα με τα Μαθημα-
τικά. Μα πώς; Αντλώντας από τον εαυτό τους, το σώμα τους, τη φαντασία τους, 
τα συναισθήματά τους, τις φαντασιώσεις τους. 
 Να δώσουμε στο μαθητή όλα τα μέσα που θα του επιτρέψουν να χαίρεται 
όταν ασχολείται με τα Μαθηματικά.  
 Αυτός είναι και ο στόχος του βιβλίου αυτού.  

• Με τη συνοπτική θεωρία, τις λυμένες, αλλά και τις άλυτες ασκήσεις. 

• Με τα “καθημερινά Μαθηματικά” και τα θέματα των Μαθηματικών Διαγω-

νισμών.  
 Ένα, από βάθους καρδιάς, ευχαριστώ σε όλους εκείνους που βοήθησαν να 
φτάσει στα χέρια των μαθητών και των δασκάλων το βιβλίο αυτό… 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2016 

Μπάμπης Γ. Τσιριόπουλος  
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Στρατηγικές διαχείρισης  

αριθμών 

 
 
 
 
 

 Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή ή διαιρέσουμε τον παρονομαστή ενός 

κλάσματος με έναν αριθμό, η αξία του κλάσματος μεγαλώνει τόσες φορές, 

όσος είναι ο αριθμός.  
 

 Παράδειγμα 

3 3 2 6 3

4 4 4 2

3 3 3

4 4 : 2 2


  

 

 

 

 Αν διαιρέσουμε τον αριθμητή ή πολλαπλασιάσουμε τον παρονομαστή ενός 

κλάσματος με έναν αριθμό, η αξία του κλάσματος μικραίνει τόσες φορές, 

όσος είναι ο αριθμός.  
 

 Παράδειγμα 

4 4 : 2 2

5 5 5

4 4 4 2

5 5 2 10 5

 

  


 

 

 Για να πολλαπλασιάσουμε ακέραιο επί κλάσμα, πολλαπλασιάζουμε τον 

αριθμητή του κλάσματος με τον ακέραιο και το γινόμενο το βάζουμε σαν 

αριθμητή. Παρονομαστή αφήνουμε τον ίδιο.  
 

 Παράδειγμα 

2 9 2 18
9 6

3 3 3
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 Για να πολλαπλασιάσουμε ακέραιο επί μεικτό αριθμό, μετατρέπουμε το 
μεικτό αριθμό σε κλάσμα και πολλαπλασιάζουμε όπως προηγουμένως.  
 

 Παράδειγμα 
4 14 3 14 42 2

3 2 3 8
5 5 5 5 5


       

 

 Για να διαιρέσουμε ακέραιο με κλάσμα, αντιστρέφουμε τους όρους του 
δεύτερου κλάσματος και αντί για διαίρεση κάνουμε πολλαπλασιασμό.  
 

 Παράδειγμα 

352 7 5 7 1
5: 5 17

7 2 2 2
2


      

 

 Για να διαιρέσουμε κλάσμα με ακέραιο, κάνουμε τον ακέραιο κλάσμα 

βάζοντας αριθμητή τον ακέραιο και παρονομαστή το 1 και κάνουμε διαί-

ρεση κλασμάτων.  
 

 Παράδειγμα 
2 2 5 2 1 2 1 2
: 5 :

7 7 1 7 5 7 5 35


    


 

 

 Για να διαιρέσουμε ακέραιο με μεικτό αριθμό, μετατρέπουμε το μεικτό 
αριθμό σε κλάσμα και κάνουμε διαίρεση ακεραίου με κλάσμα.  
 

 Παράδειγμα 
1 11 5 4 5 20 9

4 :2 4 : 4 1
5 5 11 11 11 11


       

 

 
 

19.01.  Να κάνετε τους πολλαπλασιασμούς: 

 α. 
3

10
5
     β. 

2
24

8
     γ. 

2
21

7
   

 δ. 
3

20
10
     ε. 

3
42 =

7
    στ. 

3
35

5
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19.02.  Να κάνετε τους πολλαπλασιασμούς: 

 α. 25
5

2
     β. 

1
12

3
2       γ. 

2 3
3 5
   

 δ. 21
4

7
     ε. 3 =

5 15
3
9 16
    στ. 

25

5 6

8
   

 

19.03.  Να συμπληρώσετε τα κενά: 

 α. 
1

12 x 24 x
3
     β. 

1
16 x 32 x

4
  

 γ. 
1 1

20 x x
4 8
     δ. 

2 4
30 x x

5 5
  

 

19.04.  Να συμπληρώσετε τα κενά: 

 α. 
1 1

3 : 7 :
2 2

     β. 
1

12: 24 :
4
  

 γ. 
2

18 :
3
      δ. 

3
45:

5
  

 

19.05.  Να κάνετε τις διαιρέσεις: 

 α. 
1

8 :
5
 .......     β. 

1
4 :

6
  

 γ. 
1

20 :
5
      δ. 

1
8 :

9
  

 ε. 
1

12:
5
  

 
19.06.  Να μεγαλώσετε πέντε φορές - με δύο τρόπους – τα κλάσματα:  

 α΄ τρόπος 

 
3

15
  ......   

4

65
......   

50

5
......   

2

30
...... 

 β΄ τρόπος 

 
3

15
  ......   

4

65
......   

50

5
......   

2

30
...... 
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19.07.  Να μικρύνετε πέντε φορές - με δύο τρόπους – τα κλάσματα:  

 α΄ τρόπος 

  
20

35
  ......   

30

48
......     

40

60
......   

70

94
...... 

 β΄ τρόπος 

        
20

35
 ......   

30

48
......      

40

60
......   

70

94
...... 

 

19.08.  Να βάλετε τα σύμβολα   <   ή   >   σε κάθε ένα από τα παρακάτω ζεύγη: 

 α. 
3 3

5 7
   β. 

2 2
3 5

    γ. 
6 6

20 15
 

 δ. 
7 2

8 8
   ε. 

3 5

10 10
    στ. 

6 4

20 20
 

 

19.09. Ποιο είναι το μεγαλύτερο από τα κλάσματα; 

 α. 
5

12
    β. 

3

8
     γ. 

17

48
 

 δ. 
1

3
    ε. 

9

24
   

 

19.10.  Να μετατρέψετε τα παρακάτω καταχρηστικά κλάσματα σε μεικτούς 

αριθμούς. 

 α. 
8

5
 β. 

12

7
 γ. 

34

9
 δ. 

28

3
 

 

19.11. Να μετατρέψετε τους παρακάτω μεικτούς αριθμούς σε καταχρηστικά 

κλάσματα:  

 α. 
2

3
5

 β. 
2

1
3

 γ. 
3

4
7

 δ. 
3

5
4

 

 

19.12. Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμά τους ομώνυμα και 

να τα διατάξετε από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. 

 α. 
3 1 5
, ,

4 2 6
  β.

3 1 1
, ,

7 2 4
 γ. 

5 3 1 7
, , ,

8 4 5 20
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19.13.  Μετά την απλοποίηση των κλασμάτων 
5

10
 και 

4

12
, να γράψετε ποιο είναι 

το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο. 

 

19.14.  Να συγκρίνετε τα κλάσματα:  

2 3 4 5
, , ,

6 9 12 15
 

 

19.15.  Να βάλετε στη σειρά (να διατάξετε), από το μικρότερο προς το μεγα-

λύτερο, τα κλάσματα:  

2 6 3 4
, , ,

10 18 12 24
 

 

19.16.  Να βάλετε στη σειρά (να διατάξετε) τα κλάσματα, από το μεγαλύτερο 

προς το μικρότερο:  

3 3 3 3 3 3
, , , , ,

9 11 1 3 7 15
 

 

19.17.  Να γράψετε ένα κλάσμα που να είναι μεταξύ των κλασμάτων: 

 α.  
5 6

6 7
        β. 

8 9

9 10
   

 

19.18.  Η Τζένη έφαγε τα 
5

6
 μιας πίτσας, η Βούλα έφαγε τα 

5

8
 μιας ίδιας πίτσας 

και η Ρίτα τα 
5

12
 μιας παρόμοιας πίτσας. Ποιο κορίτσι έφαγε 

περισσότερη πίτσα και ποιο λιγότερη; 

 

19.19.  Δύο αυτοκίνητα αναχωρούν από Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. 

Δύο ώρες μετά την αναχώρησή τους το πρώτο αυτοκίνητο είχε διανύσει 

τα 
7

10
 της απόστασης, ενώ το δεύτερο αυτοκίνητο είχε διανύσει τα 

7

20
 

της απόστασης. Ποιο αυτοκίνητο είναι ταχύτερο; 
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19.20.  Ένα αυτοκίνητο κάλυψε μία διαδρομή σε 
6

10
 της ώρας, ενώ ένα δεύτερο 

κάλυψε την ίδια διαδρομή σε 
6

12
 της ώρας. Ποιο από τα δύο αυτοκίνητα 

έφτασε πρώτο στον προορισμό του; 

 

 

19.21.  Δύο αθλητές τρέχουν στην κλασική 

διαδρομή του μαραθώνιου δρόμου. 

Μετά από μιάμιση ώρα ο πρώτος 

αθλητής έχει καλύψει τα 
4

5
 της 

απόστασης και ο άλλος τα 
7

8
 Ποιος 

από τους δύο αθλητές προηγείται; 

 

 

19.22.  Για να καλύψει μία διαδρομή ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, χρειάζεται         

7

12
 της ώρας, ενώ το λεωφορείο χρειάζεται 

5

6
 της ώρας.  Ποιο μετα-

φορικό μέσο είναι ταχύτερο; 

 

 

19.23.  Το ωφέλιμο φορτίο ενός αγροτικού 

αυτοκινήτου είναι 
2

4
 του τόνου και το 

απόβαρό του είναι 
3

5
 του τόνου. Το 

απόβαρο ή το ωφέλιμο φορτίο είναι 

περισσότερο; 
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19.24.  Τα 
3

10
 του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Παιδείας διατίθενται για 

μισθούς προσωπικού, τα 
11

50
 για 

ανέγερση διδακτηρίων, τα 
7

25
 για 

συντήρηση των σχολείων και το 
1

5
 για 

παιδικές κατασκηνώσεις. Να γράψετε 

στη σειρά, από το μεγαλύτερο προς το 

μικρότερο τα κλάσματα αυτά. 

 

 

19.25.  Ο λαγός τρέχει τα 500 μέτρα σε 
2

3
 του 

λεπτού και ο σκύλος καλύπτει την ίδια 

απόσταση σε 
5

6
 του λεπτού. Ποιο από 

τα δύο ζώα είναι ταχύτερο; 

 

 

19.26.  Να βρείτε με προσέγγιση και στη 

συνέχεια να υπολογίσετε ακριβώς: Το 

άλμα ενός ανθρώπου στη Γη είναι ίσο 

με το 
1

6
 του άλματός του στη Σελήνη. 

Ποιο θα είναι το άλμα ενός 

αστροναύτη στη Σελήνη, αν στη Γη 

είναι 6,5 μέτρα; 
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Προβλήματα με συμμιγείς 
 
 
 
 

 
● Συμμιγείς ονομάζονται οι αριθμοί που περιλαμβάνουν ακέραιους δια-

φορετικής τάξης μονάδων, από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη, π.χ.    
– 3 μ. 2 δεκ. 7 εκ. 9 χιλ.                                                                  
– 2 ώρες 35 λεπτά 40 δευτερόλεπτα 

 

 Παραδείγματα 
 

 Να κάνετε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις: 
 

 7 μ. 4 εκ. 5 εκ. 2 χιλ. 
+ 5 μ.    2 δεκ. 3 εκ. 7 χιλ. 

 12 μ.  6 δεκ. 8 εκ. 9 χιλ. 
 

 4 μ. 6 εκ. 9 εκ. 7 χιλ. 
+ 2 μ.    8 δεκ. 5 εκ. 9 χιλ. 

 6 μ.    14 δεκ. 14 εκ. 16 χιλ. 
 6 μ.    14 δεκ. 15 εκ. 6 χιλ. 
 7 μ.    5 δεκ. 5 εκ. 6 χιλ. 

 

 6 μ. 8 εκ. 4 εκ. 5 χιλ. 
–  2 μ.    3 δεκ. 2 εκ. 1 χιλ. 

 4 μ.  5 δεκ. 2 εκ. 4 χιλ. 
 

 4 μ. 2 δεκ. 3 εκ. 5 χιλ. 
 3 μ.    12 δεκ. 3 εκ. 5 χιλ. 
 3 μ.    11 δεκ. 13 εκ. 5 χιλ. 
 3 μ.    11 δεκ. 12 εκ. 15 χιλ. 

– 2 μ.    9 δεκ. 6 εκ. 7 χιλ. 

 1 μ.    2 δεκ. 6 εκ. 8 χιλ. 
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52.01.  Να κάνετε τις προσθέσεις: 
 

 8 μ. 4 δεκ. 5 εκ. 3 χιλ. 
+ 5 μ.    2 δεκ. 3 εκ. 6 χιλ. 

     
 

 2 μ. 8 δεκ. 7 εκ. 6 χιλ. 
+ 3 μ.    6 δεκ. 4 εκ. 5 χιλ. 

     
 
52.02.  Να κάνετε τις αφαιρέσεις: 
 

 5 μ. 6 δεκ. 8 εκ. 7 χιλ. 
– 2 μ.    3 δεκ. 4 εκ. 5 χιλ. 

     
 

 4 μ. 3 δεκ. 2 εκ. 5 χιλ. 
– 2 μ.    6 δεκ. 7 εκ. 9 χιλ. 

     
 
52.03.  Το καθαρό βάρος του κρασιού που περιέχεται σ’ ένα βαρέλι είναι 385 

κιλά και 85 γραμμάρια. Αν το απόβαρο του βαρελιού είναι 85 κιλά και 
580 γραμμάρια, να βρείτε το μικτό βάρος του βαρελιού. 

 
52.04. Η Σωτηρία είναι σήμερα 10 ετών, 5 μηνών και 14 ημερών. Ο αδερφός της 

ο Φάνης είναι κατά 3 έτη, 9 μήνες και 20 ημέρες μεγαλύτερος. Ποια είναι 
η σημερινή ηλικία του Φάνη; 

 
52.05.  Σε ένα οικόπεδο 420 τ.μ. χτίσαμε ένα σπίτι το οποίο κάλυπτε επιφάνεια 

120 τ.μ. 75 τ. δεκ. και μία αποθήκη η οποία κάλυπτε επιφάνεια 35 τ.μ. 50 
τ. δεκ. Πόσος είναι ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου; 
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52.06.  Το τρένο της γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης ξεκινά από την Αθήνα στις 

7 παρά τέταρτο το πρωί και φτάνει στη Θεσσαλονίκη στις 2:30 μ.μ. Πόσο 
χρόνο διαρκεί το ταξίδι του; 

 
52.07.  Η κυρία Φανή είχε 5 κιλά μέλι. Χρησιμοποίησε 2,250 κιλά για να φτιάξει 

μελομακάρονα και 1 κιλό και 500 γραμμάρια για τους λουκουμάδες. 
Πόσο μέλι της έμεινε; 

 
52.08.  Το μεικτό βάρος ενός φορτηγού αυτοκινήτου που μεταφέρει σιτάρι είναι 

15.500 κιλά. Το απόβαρο είναι 7.450 κιλά.  

• Πόσα κιλά είναι το καθαρό βάρος του σιταριού; 

• Να μετατρέψετε το καθαρό βάρος σε συμμιγή αριθμό. 
 
52.09.  Για την κατασκευή μιας υδρορροής όμβριων υδάτων (νερά της βροχής) 

χρησιμοποιήθηκαν δύο κομμάτια πλαστικού σωλήνα. Το ένα κομμάτι είχε 
μήκος 2 m 9 dm 5 cm και το άλλο κομμάτι 1 m 7 cm. Πόσο είναι το μήκος 
της υδρορροής; 

 
52.10.  Ένας δάσκαλος διορίστηκε στην Κάλυμνο όπου υπηρέτησε 4 έτη 7 μήνες 

12 ημέρες. Στη συνέχεια πήρε μετάθεση στα Τρίκαλα όπου υπηρέτησε 3 
έτη 25 ημέρες. Τα τελευταία 5 έτη 6 μήνες υπηρετεί στις Σέρρες. Πόσο 
χρόνο υπηρεσίας έχει ο δάσκαλος αυτός; 

 
52.11.  Τρεις φίλοι άθροισαν τις ηλικίες τους και βρήκαν ότι ήταν 100 ετών 10 

μηνών και 16 ημερών. Αν ο πρώτος είναι  30 ετών 9 μηνών και 12 ημερών 
και ο δεύτερος είναι κατά 1 χρόνο 11 μήνες και 12 ημέρες μεγαλύτερος 
από τον πρώτο, να βρείτε την ηλικία του τρίτου. 

 
52.12.  Ένα διαστημόπλοιο εκτοξεύθηκε με τριώροφους πυραύλους. Ο πρώτος 

όροφος του πυραύλου ζύγιζε 4 τόνους 750 κιλά, ο δεύτερος όροφος 
ζύγιζε 3 τόνους 500 κιλά και ο τρίτος όροφος ζύγιζε 2 τόνους 750 κιλά. 
Ποιο ήταν το συνολικό βάρος του πυραύλου; 
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52.13.  Ένας έμπορος υφασμάτων αγόρασε τρία τόπια ύφασμα. Το πρώτο τόπι 
είχε 12 μ. 5 δεκ. Το δεύτερο τόπι είχε 11 μ. 4 δεκ. 5 εκ. και το τρίτο τόπι 
είχε 10 μ. 6 δεκ. 7 εκ. Πόσα μέτρα ύφασμα αγόρασε συνολικά; 

 Οι πράξεις να γίνουν με συμμιγείς και το τελικό αποτέλεσμα να δοθεί με 
δεκαδικούς αριθμούς. 

 
52.14.  Όταν γεννήθηκε ο Βάσος: 

• Ο πατέρας του ήταν 30 ετών 8 μηνών και 12 ημερών.  

• Η μητέρα του ήταν 26 ετών 5 μηνών και 27 ημερών.  

• Σήμερα ο Βάσος είναι 11 ετών 7 μηνών και 24 ημερών.  
 Ποια είναι σήμερα η ηλικία του πατέρα και της μητέρας του Βάσου; 
 
52.15.  Ένας γεωργός καλλιέργησε 12 στρέμματα και 800 τετραγωνικά μέτρα 

βαμβάκι, 25 στρέμματα και 500 τετραγωνικά μέτρα σιτάρι, 18 στρέμματα 
και 750 τετραγωνικά μέτρα βιομηχανική ντομάτα (ντομάτα για σάλτσα). 
Πόσα στρέμματα καλλιέργησε συνολικά; 

 
52.16.  Σε μια οικογένεια η κόρη ζυγίζει 45 κιλά και 500 γραμμάρια. Η μητέρα 

ζυγίζει 18 κιλά και 500 γραμμάρια περισσότερα από την κόρη και ο 
πατέρας ζυγίζει 20 κιλά περισσότερα από τη μητέρα. Ποιο είναι το βάρος 
των γονιών της κοπέλας; 

 
52.17.  Ένας αγώνας τένις είχε διάρκεια 

8.130 δευτερόλεπτα.  
 Να μετατρέψετε σε συμμιγή το 

χρόνο διάρκειας του αγώνα. 
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Θ.046.  Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς έχει ακριβώς 33 εκατοντάδες και 24 
μονάδες. Κυκλώνω το σωστό. 

 α. 330.057      β. 3.507      γ. 3.324 
 δ. 3.524       ε. 33.024  

  (Ε.Μ.Ε., 2015) 
 

Θ.047.  Αντιστοιχίζω έναν αριθμό της πρώτης σειράς με έναν αριθμό της δεύτερης 
έτσι, ώστε τα ζευγάρια αριθμών που σχηματίζονται να έχουν άθροισμα 1. 

 

0,03  0,003  0,3  0,13  0,31 
         

0,7  0,997  0,97  0,69  0,87 
  (Ε.Μ.Ε., 2015) 

 

Θ.048.  Για μια βόλτα με το τρενάκι του Λούνα Παρκ περιμένουν 78 παιδιά. Σε κάθε 
γύρο του μπαίνουν 8 παιδιά. Πόσα παιδιά θα μπουν στον τελευταίο γύρο 
που κάνει το τρενάκι, αν κάθε παιδί μπαίνει μόνο μία φορά;                               

 (Ε.Μ.Ε., 2015) 
 

Θ.049.  Για να βάψουν ένα τοίχο του σχολείου σε χρώμα θαλασσί, οι μαθητές θα 
πρέπει να ανακατέψουν μπλε και άσπρο χρώμα. Σύμφωνα με τις οδηγίες για 
τρία ίδια κουτιά άσπρο χρώμα, του ενός κιλού το καθένα, χρειάζονται 15 
σταγόνες μπλε χρώμα. Αν χρησιμοποιήσουν 6 ίδια κουτιά άσπρο χρώμα, των 
δύο κιλών το καθένα, πόσες σταγόνες μπλε χρώμα θα χρειαστούν;                                                                                   

(Ε.Μ.Ε., 2015) 
 

Θ.050.  Οι μαθητές της ε΄ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου είναι περισσότεροι από 19 
και λιγότεροι από 31. Όταν σχηματίσουν τριάδες ή τετράδες περισσεύουν 2. 
Πόσοι είναι οι μαθητές της τάξης;                                                                          

(Ε.Μ.Ε., 2015) 
 
 

Θ.051.  Μια κατσίκα δίνει την ημέρα 1,5 λίτρα γάλα, όταν τρώει ξερά χόρτα και 1,8 
λίτρα όταν τρώει χλωρά χόρτα. Πόσα λίτρα γάλα δίνει σε 20 μέρες, αν κατά 
τη διάρκειά τους τρώει τη μια μέρα ξερά και την άλλη μέρα χλωρά χόρτα;          

(Ε.Μ.Ε., 2015) 
 

Θ.052.  Ένα καλάθι έχει μαργαρίτες και τριαντάφυλλα. Οι μαργαρίτες είναι τα 5
8

 των 

λουλουδιών του καλαθιού και 8 περισσότερες από τα τριαντάφυλλα. Πόσα 
είναι τα λουλούδια του καλαθιού;                                                      

(Ε.Μ.Ε., 2015) 
 
 

Θ.053.  Πόσες φορές ο δεκαδικός αριθμός 0,016 είναι μικρότερος από τον δεκαδικό 
αριθμό 1,6. Να κυκλώσεις το σωστό. 

 α. 10    β. 100    γ. 1.000    δ. 10.000 
 (Ε.Μ.Ε., 2016) 
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Θ.054.  Να συμπληρώσεις τα ψηφία του δεκαδικού αριθμού ...0, ...6 και να σχηματίσεις:  
 α. το μικρότερο αριθμό που μπορεί να γραφτεί και δεν έχει δύο ίδια ψηφία. 
 β.  το μεγαλύτερο αριθμό που μπορεί να γραφτεί και δεν έχει δύο ίδια ψηφία. 

  (Ε.Μ.Ε., 2016) 
 

Θ.055.  Η Ειρήνη είναι φέτος 18 χρονών και η Όλγα έχει τη μισή της ηλικία. Πόσο θα 
είναι το άθροισμα των ηλικιών τους μετά από δύο χρόνια;                        

(Ε.Μ.Ε., 2016) 
 

Θ.056.  Σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το μήκος του είναι κατά 14 εκατοστά 
μεγαλύτερο από το πλάτος του. Αν η περίμετρός του είναι ίση με 88 
εκατοστά, να βρείτε το μήκος και το πλάτος του.                                                               

(Ε.Μ.Ε., 2016) 
 

Θ.057.  Το οικόπεδο του σχήματος είναι ορθογώνιο πα-
ραλληλόγραμμο.Το γραμμοσκιασμένο τμήμα 
του είναι τετράγωνο με περίμετρο 240 μ.  Πόσο 
είναι το εμβαδόν ολόκληρου του οικοπέδου; 

(Ε.Μ.Ε., 2016) 
 
Θ.058.  Ένα λεωφορείο ξεκινάει από τη Χαλάστρα για τη Θεσσαλονίκη κάθε 35 

λεπτά. Να βρείτε τις ώρες αναχώρησης του λεωφορείου από τις 08:00 π.μ. 
μέχρι τις 03:00 μ.μ. 

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1993) 
 
 

Θ.059.  Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει περίμετρο 13 εκ. και βάση 3,8 εκ. Να υπολογί-
σετε το μήκος του κύκλου που έχει ακτίνα ίση με μία από τις ίσες πλευρές  
του παραπάνω τριγώνου.                                                                  

 (Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1993) 
 
 

Θ.060.  Μια κοινότητα πρόκειται να περιφράξει ένα οικόπεδο για παιδική χαρά. Το 
οικόπεδο έχει σχήμα ορθογωνίου με μήκος 54 μ. και πλάτους 26 μ. Πόσοι 
πάσσαλοι χρειάζονται για την περίφραξη του  οικοπέδου αν κάθε πάσσαλος 
τοποθετείται ανά 2 μ. και αν στις γωνίες τοποθετηθούν 2 πάσσαλοι;                     

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1993) 
 

Θ.061.  Σε μια χορωδία υπάρχουν 30 υψίφωνοι, 54 μέσοι και 48 βαθύφωνοι. Πόσες 
το πολύ όμοιες ομάδες μπορούμε να σχηματίσουμε και η κάθε ομάδα 
πόσους υψίφωνους, πόσους μέσους και πόσους βαθύφωνους θα έχει;            

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1993) 
 

Θ.062.  Να μοιραστούν 5.000 € μεταξύ 2 προσώπων έτσι, ώστε το μερίδιο του πρώ-

του να είναι ίσο με τα 3
5

 του μεριδίου του δεύτερου και επιπλέον 424 €.                    

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1993) 
 

50μ.
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Θ.063.  Τέσσερις αθλητές που τρέχουν σε μία κυκλική πίστα, χρειάζονται 3 λεπτά, 4 
λεπτά, 6 λεπτά και 8 λεπτά αντίστοιχα για να κάνουν από ένα γύρω της πί-
στας. Μετά από πόσο χρόνο από την αναχώρησή τους, θα βρεθούν και οι 
τέσσερις στο ίδιο σημείο; Στη συνέχεια βρείτε πόσους γύρους θα έχει κάνει ο 
καθένας.                                                                 

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1994) 

 
Θ.064.  Σήμερα  03-06-1994, ο Αλέξανδρος είναι 11 χρονών, 8 μηνών και 25 ημερών. 
 α.  Να βρείτε πότε γεννήθηκε ο Αλέξανδρος (χρονολογία) 
 β.  Να βρείτε σε πόσες ημέρες θα έχει γενέθλια.                      

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1994) 
 
Θ.065.  Αν ένα βαρέλι ήταν γεμάτο θα χωρούσε 200 λίτρα λάδι. Από την ποσότητα 

που περιέχει αφαιρούμε 50 λίτρα και το βαρέλι μένει γεμάτο κατά τα  3
5

 

αυτού. Πόσα λίτρα περιέχει; 
(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1994) 

 

Θ.066.  Ένα τρίγωνο έχει βάση 12 εκ.  και 8 χιλ.και ύψος 0 6 δεκ, .  Να υπολογίσετε το 

εμβαδό του.                                               
(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1995) 

                                                                                                                                                                                                                                              

Θ.067.  Κάποιου αριθμού τα 2
3

και το 1
4

 μαζί κάνουν 22. Ποιος είναι ο αριθμός; 

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1995) 
 

Θ.068.  Ένα κατάστημα κάνει έκπτωση σε όλα τα είδη του ίση με το 1
4

 της αρχικής 

τους αξίας. Πληρώσαμε για ένα ζευγάρι παπούτσια 7.200 δραχμές την πε-
ρίοδο των εκπτώσεων. Να υπολογιστεί: 

 α.  Ποιο μέρος της αρχικής αξίας είναι οι 7.200 δραχμές. 
 β.  Πόσο κόστιζαν τα παπούτσια πριν από την έκπτωση; 
 γ.  Πόσες δραχμές είναι η έκπτωση;                                        

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1995) 
 

Θ.069.  Ένας λαδέμπορος πούλησε μια μέρα τα 2
9

 του περιεχομένου ενός βαρελιού. 

Την επόμενη πούλησε τα 3
7

 αυτού που είχαν μείνει. Αν το λάδι που έμεινε 

τελικά είναι 96 κιλά, να βρεθεί το αρχικό περιεχόμενο του βαρελιού.        
(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1995) 
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Θ.070.  Μια βρύση ρίχνει μέσα σε μία δεξαμενή 294,5 λίτρα νερού την ώρα και μια 
δεύτερη βρύση αδειάζει 198,5 λίτρα νερού την ώρα. Αν η χωρητικότητα της 
δεξαμενής είναι 2.400 λίτρα, σε πόσες ώρες θα γεμίσει η δεξαμενή αν είναι 
ανοικτές συγχρόνως και οι δύο βρύσες; 

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1996) 
 

Θ.071.  Τα 5
12

 ενός αριθμού διαφέρουν από τα 4
7

 αυτού κατά 156. Ποιος είναι ο 

αριθμός αυτός; 
(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1996) 

                                   
Θ.072.   Ο Πέτρος παίζει μπίλιες με τους φίλους του. Το πρωί κέρδισε 14 μπίλιες και 

το βράδυ έχασε 31 μπίλιες, οπότε του έμειναν 23. Πόσες μπίλιες είχε από 
την αρχή; 

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1996) 
 

Θ.073.  Ένας μαθητής αγόρασε με το  1
4

 των χρημάτων του μολύβια, με τα 2
7

 των 

χρημάτων του βιβλία, με τα 3
14

 των χρημάτων του τετράδια και του έμειναν 

1.400 δραχμές. Πόσες δραχμές είχε ο μαθητής;  
                                                       (Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1997) 

 
Θ.074.  Να βρεθεί η τιμή της παράστασης:   

3 1 1 32 3 2
4 3 8 4

3 112
6

−+  
:  

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1997) 
 
Θ.075.  Ένας μαθητής απάντησε σε 50 ερωτήματα και πήρε 2 μονάδες για κάθε σω-

στή απάντηση, ενώ έχασε 1 μονάδα για κάθε λανθασμένη απάντηση. Τελικά 
ο μαθητής πήρε 79 μονάδες. Να βρείτε σε πόσα ερωτήματα απάντησε σω-
στά.                           

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1997) 
 
Θ.076.  Να βρεθεί το εμβαδό του διπλανού  σχή- 
 ματος ΑΒΓΔ.  
 Η γωνία Β είναι ίση με 45°. 
 

             (Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1997) 

Δ Γ

BA Ζ

10 εκ.

6 εκ.
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Θ.077.  Στο μαντρί ενός κτηνοτρόφου υπάρχουν περισσότερα από 50 πρόβατα και 
λιγότερα από 70. Αν τα λογαριάσουμε ανά 2 ή ανά 3 ή ανά 4 ή ανά 5 ή ανά 6, 
μένει πάντοτε 1. Πόσα είναι τα πρόβατα;                      

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1998) 
 
 

Θ.078.  Ο πατέρας της Καίτης όταν παντρεύτηκε, είχε ηλικία 32 ετών και 4 μηνών. 

Σήμερα είναι παντρεμένος 3
12

4
 έτη. Ποια είναι η ηλικία του; Ποια είναι η 

ηλικία της μητέρας, αν είναι μικρότερη από την ηλικία του πατέρα κατά 5 έτη 
και 8 μήνες;                                    

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1998) 
                          
                                                                  

Θ.079.  Ένας κτηματίας πούλησε ένα οικόπεδο 400 τ.μ. προς 25.000 δραχμές το 
τετραγωνικό μέτρο. Με τα χρήματα που πήρε αγόρασε άλλο οικόπεδο με 
20.000 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο. Το οικόπεδο που αγόρασε έχει σχήμα 
ορθογωνίου με βάση 25 μέτρα. Πόσο θα κοστίσει η περίφραξη, αν το ένα 
μέτρο περίφραξης κάνει 350 δραχμές; 

                                       (Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1998) 
 
 

Θ.080.  Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει βάση 12 μέτρα και περίμετρο 32 μέτρα. Αν το 

ύψος του ισούται με τα 3
5

 της μιας από τις ίσες πλευρές του, να βρεθεί το 

εμβαδό του. 
(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1998) 

 
 

Θ.081.  Οι δύο πίτσες στο διπλανό σχήμα, 
μία τετράγωνη και μία στρογγυλή, 
είναι φτιαγμένες από τα ίδια υλικά 
και έχουν την ίδια τιμή. Ποια από 
τις δύο είναι προτιμότερο να αγο-
ράσεις και γιατί; 

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1999) 
 
 

Θ.082.  Ένας ουρανοξύστης έχει 125 πατώματα. Τρία από τα ασανσέρ του κτιρίου στα-
ματούν σε διαφορετικούς ορόφους ως εξής: Το πρώτο σταματά στον 3ο, στον 
6ο, στον 9ο όροφο, κλπ. Το δεύτερο σταματά στον 1ο, στον 5ο, στον 10ο, στον 
15ο όροφο, κλπ. Το τρίτο σταματά στον 7ο, στον 14ο, στον 21ο, κλπ. Υπάρχει 
κάποιος όροφος, στον οποίο μπορεί να συναντηθούν τα τρία ασανσέρ; 

(Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 1999) 

20 εκ.

18 εκ.
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