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ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Τεθλασμένη είναι η γραμμή που αποτελείται από ενωμένα ευθύγραμμα τμήματα που 
σχηματίζουν γωνίες. 

 

Πολύγωνο ονομάζεται κάθε κλειστή τεθλασμένη γραμμή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ένα πολύγωνο δεν μπορεί ποτέ να είναι ανοιχτό, ή να έχει έστω και μία καμπύλη 
γραμμή! Τα πολύγωνα παίρνουν το όνομά τους ανάλογα με τον αριθμό των πλευρών ή  των 
γωνιών τους αντίστοιχα. 

εφτάπλευρο/     πεντάπλευρο/ 
εφτάγωνο    πεντάγωνο 

Υπάρχουν κάποια πολύγωνα που είναι ειδικές περιπτώσεις πολύγωνων και έχουν συγκεκριμένο 
όνομα, όπως ο ρόμβος, το τετράγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 
 

          τετράγωνο   ρόμβος  ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 

Περίμετρος ενός πολυγώνου  ονομάζεται το άθροισμα των μηκών όλων των πλευρών του. Δηλαδή 
για να υπολογίσω την περίμετρο του, πρέπει να γνωρίζω τα μήκη όλων των πλευρών και να τα 
προσθέσω.  
 

   
Περίμετρος = 2+2+1+1+1,8= 7,8 εκ 

   ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σε κάποιες περιπτώσεις τα μήκη μου δεν έχουν την ίδια 

1 εκ.

1 εκ.

2 εκ.
1,8 εκ.

2 εκ.



μονάδα μέτρησης. Για να μπορέσω να υπολογίσω την περίμετρο του σχήματος, θα πρέπει πρώτα 
να μετατρέψω τα μήκη μου στην ίδια μονάδα μέτρησης. 
παράδειγμα 
Να υπολογίσεις την περίμετρο του παρακάτω πολυγώνου. 

Παρατηρώντας τις μονάδες μέτρησης, θα προτιμήσω να μετατρέψω όλα τα μήκη σε εκατοστά, 
ώστε να κάνω τις λιγότερες μετατροπές και να αποφύγω λάθη. 
0,03 μ. = 3 εκ. 
20 χιλ. = 2 εκ. 

Περίμετρος = 3 + 2 + 5 + 2,8 = 12,8 εκ. 

Κάποιες φορές όμως μπορεί να ξέρω την περίμετρο ενός σχήματος και να ψάχνω να βρω το μήκος 
μιας άγνωστης πλευράς. Τι κάνω τότε; 

✓ Προσθέτω τα μήκη των γνωστών πλευρών μου (έχοντας προσέξει πρώτα να έχουν όλα την ίδια 
μονάδα μέτρησης). 

✓ Αφαιρώ το άθροισμα των πλευρών μου από την περίμετρο του σχήματος. 
✓ Η διαφορά είναι το μήκος της άγνωστης πλευράς. 

παράδειγμα 
Η περίμετρος του τριγώνου είναι 18,3 εκ. Να υπολογίσεις το μήκος της άγνωστης πλευράς. 
 

 

 
Κάνω πρώτα τις μετατροπές μου 72 χιλ. = 7,2 εκ 
Προσθέτω τις γνωστές πλευρές μου 7,2 + 5 = 12,2 εκ. 
Αφαιρώ από την περίμετρο το άθροισμα των γνωστών γωνιών μου 18,3 - 12,2 = 6,1 εκ. 

Επομένως το μήκος της άγνωστης πλευράς είναι 6,1 εκ. 

20 χιλ.

0,03 μ.

5 εκ.

2,8 εκ.

5 εκ.

72 χιλ.
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Ερωτήσεις κατανόησης - ασκήσεις 

Σημείωσε Χ στα σχήματα που είναι πολύγωνα. 

 
Απάντηση 

Να υπολογίσεις την περίμετρο του παρακάτω σχήματος. 

 

 
 

Απάντηση 
25 χιλ. = 2,5 εκ. 0,2 δεκ.= 2 εκ. 
3,5 + 2 + 2,5 + 2 = 10 
Η περίμετρος  του σχήματος είναι 10 εκατοστά. 

Να υπολογίσεις το μήκος της άγνωστης πλευράς, αν η περίμετρος του τριγώνου είναι 19 εκ. 

Απάντηση 
Το μήκος της άγνωστης πλευράς θα είναι 19 - 15 = 4 εκατοστά, αφού οι δύο άλλες πλευρές έχουν 
μαζί μήκος 8 + 7 = 15 εκατοστά. 

Χ Χ Χ Χ

2 εκ.

0,2 δεκ.

25 χιλ.

3,5 εκ.

8 εκ.

 7 εκ.
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει 4 είδη αριθμών: 
i) Τους ακέραιους 
ii) Του δεκαδικούς  
iii) Τα κλάσματα 
iv) Τους συμμιγείς αριθμούς 

i) ΑΚΕΡΑΙΟΙ 
✓ Οι ακέραιοι αριθμοί είναι αριθμοί που περιγράφουν ολόκληρες μονάδες, όπως το 117 ή το 

19.652 κ.ο.κ. 
✓ Για να τους διαβάζω ή να τους γράφω σωστά πρέπει να  γνωρίζω την αξία θέσης ψηφίων. 
✓ Ξεκινάω να τους διαβάζω ή να τους γράφω από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
Η αξία θέσης των ψηφίων του 19.652 φαίνεται στο παρακάτω πινακάκι 

✓ Προσέχω πάντα, όταν ο αριθμός μου είναι μεγαλύτερος από τριψήφιο, να βάζω τελίτσα 
μετρώντας 3 θέσεις από το τέλος ( μετρώντας 3 ψηφία από τα δεξιά προς τ’ αριστερά). Αν δεν 
το κάνω θα δυσκολεύομαι να διαβάζω σωστά τον αριθμό. 

παράδειγμα 
7.506 εφτά χιλιάδες πεντακόσια έξι 
13.670 δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα 

Σύγκριση ακέραιων αριθμών 
✓ Όταν συγκρίνουμε ακέραιους αριθμούς, συγκρίνουμε με τη σειρά τα ψηφία από τα αριστερά 

προς τα δεξιά. 
✓ Όσα περισσότερα ψηφία έχει ένας ακέραιος αριθμός, τόσο μεγαλύτερος είναι. 

παραδείγματα 
7.988 < 12.345 , γιατί ένας τριψήφιος αριθμός είναι πάντα μικρότερος από έναν τετραψήφιο 

17.946 > 17.789, γιατί το 9 > 7 (Τα πρώτα 2 ψηφία του αριθμού είναι ίδια. Στο ψηφίο των 
Εκατοντάδων οι αριθμοί μου είναι διαφορετικοί. Σε αυτό το παράδειγμα οι Εκατοντάδες 
καθορίζουν ποιος είναι ο μεγαλύτερος μου αριθμός. Δε χρειάζεται να κοιτάξω τα επόμενα 
ψηφία!) 

Δεκάδες 
Χιλιάδων 

10.000 

ΔΧ

Μονάδες 
Χιλιάδων 

1.000 

ΜΧ

Εκατοντάδες 

100 

Ε

Δεκάδες 

10 

Δ

Μονάδες 

1 

Μ

1 9 . 6 5 2

Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός 2023                                            super-contest.com



Παίζοντας με τους ακέραιους 
Πολλές φορές μπορεί να μου δίνονται διάφορα στοιχεία και θα πρέπει να ανακαλύψω  μόνος/ 
μόνη μου τον ζητούμενο ακέραιο. 

παράδειγμα 
Να βρεις ποιος αριθμός έχει: 
5 ΜΧ   3 Ε  6 Μ 

α’ τρόπος 
✓ Αφού ο αριθμός μου έχει Μονάδες Χιλιάδων είναι τετραψήφιος. 
✓ Σχηματίζω 4 ψηφία και βάζω τελίτσα μετρώντας από τα δεξιά   _ . _  _  _ 
✓ Τοποθετώ στη σωστή θέση τα ψηφία που μου δίνονται και στις κενές θέσεις βάζω μηδενικά 
✓ Ο αριθμός μου είναι 5.306 

β’ τρόπος 
✓ Υπολογίζω μία μία τις αξίες. 
5 ΜΧ = 5 x 1.000 = 5.000 
3 Ε = 3 x 100 = 300 
6 Μ = 6 x 1 = 6  
✓ Προσθέτω τις αξίες και το άθροισμά τους είναι ο ζητούμενος αριθμός 
5.000 + 300 + 6 = 5.306 

Κάποιες φορές όμως  μπορεί να μην υπάρχει αναλογία ένα προς ένα ώστε να τοποθετήσω τους 
αριθμούς μου κατευθείαν στη θέση που μου περιγράφουν. Τι κάνω τότε; 

παράδειγμα 
Να βρεις ποιος αριθμός έχει: 

8 ΜΧ   37 Ε      2 Δ      19 Μ 
α’ τρόπος 
✓ Ξεκινώ από τις μονάδες. Έχουν διψήφιο. Σπάω το 19, 19 = 10 +9 , δηλαδή 1 Δ     9 Μ 
✓ Μεταφέρω τη 1 Δεκάδα στις υπόλοιπες, άρα προκύπτει 2 Δ + 1 Δ = 3 Δ 
✓ Συνεχίζω στις εκατοντάδες. Έχουν διψήφιο. διψήφιο. Σπάω το 37,  37 =  30 + 7,  

δηλαδή 30 Ε + 7 Ε = 3.000 + 7 Ε = 3 ΜΧ   7Ε 
✓ Μεταφέρω τις 3 ΜΧ στις υπόλοιπες, άρα προκύπτει 8 ΜΧ + 3 ΜΧ = 11 ΜΧ 
✓ Σπάω τις 11 ΜΧ, 11 ΜΧ = 10 ΜΧ + 1ΜΧ = 10.000 + 1ΜΧ = 1ΔΧ  1ΜΧ 
✓ Κατάφερα έτσι να δημιουργήσω αναλογία ένα προς ένα  

1 ΔΧ    1 ΜΧ    7Ε     3Δ    9Μ 
✓ Ο αριθμός μου αφού έχει Δεκάδες χιλιάδων είναι πενταψήφιος 
✓ Σχηματίζω 5 ψηφία και βάζω τελίτσα μετρώντας από τα δεξιά   _  _ . _  _  _ 
✓ Τοποθετώ στη σωστή θέση τα ψηφία που δημιούργησα.  
✓ Ο αριθμός μου είναι 11.739 



Μπορείς βέβαια να αξιοποιήσεις την παραπάνω συλλογιστική με τον παρακάτω  τρόπο. Διάβασε 
το ξεκινώντας από τις μονάδες 

1ΔΧ  8 ΜΧ  37 Ε  2 Δ  19 Μ 

 1 ΔΧ      1 Χ      7 Ε    3 Δ       9Μ 
β’ τρόπος 
✓ Υπολογίζω μία μία τις αξίες, όπως στο προηγούμενο παράδειγμα 
8 ΜΧ = 8 x 1.000 = 8.000 
37 E = 37 x 100 = 3.700 
2 Δ = 2 x 10 = 20 
19 Μ = 19 x 1 = 19 
✓ Προσθέτω τις αξίες και το άθροισμά τους είναι ο ζητούμενος αριθμός 
8.000 + 3.700 + 20 +19 = 11.739 

Κάποιες φορές μας δίνουν ψηφία και μας ζητούν να δημιουργήσουμε  συγκεκριμένους αριθμούς. 
Τα ψηφία που δημιουργούν όλους τους αριθμούς είναι 10 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 
Η λογική που ακολουθώ είναι πάντα ίδια: 

Αν μου ζητάνε να φτιάξω τον μεγαλύτερο αριθμό -με συγκεκριμένα ψηφία- βάζω τον μεγαλύτερό 
μου αριθμό στη μεγαλύτερη τάξη και κατά σειρά συμπληρώνω τους επόμενους. Μπορεί βέβαια 
κάποιες φορές να χρησιμοποιήσω το μεγαλύτερο ψηφίο παραπάνω από μία φορές. 

Αντίθετα, αν μου ζητάνε να φτιάξω τον μικρότερο αριθμό -με συγκεκριμένα ψηφία- βάζω τον 
μικρότερο μου αριθμό στη μεγαλύτερη τάξη και κατά σειρά συμπληρώνω τους υπόλοιπους. 
Μπορεί βέβαια κάποιες φορές να χρησιμοποιήσω το μικρότερο ψηφίο παραπάνω από μία φορές. 

παράδειγμα ο μεγαλύτερος τετραψήφιος αριθμός 9.999  
παράδειγμα ο μικρότερος τετραψήφιος αριθμός 1.000  
παράδειγμα με τα ψηφία 6 3 7  φτιάξε τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο τετραψήφιο 
αριθμό. 
Μεγαλύτερος: 7.763  μικρότερος: 3.367 
παράδειγμα με τα ψηφία  0      1       9      4  φτιάξε τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο τετραψήφιο 
αριθμό. 
Μεγαλύτερος: 9.410  μικρότερος: 1.049 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Στο τελευταίο παράδειγμα δε θα μπορούσα να ακολουθήσω τον παραπάνω κανόνα 
για να φτιάξω τον αριθμό μου, γιατί αν το έκανα θα έφτιαχνα τριψήφιο αριθμό 0149. Το μηδέν 
στη συγκεκριμένη θέση δε θα είχε καμία αξία.  

11
+1

3
+1 +3
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Δεκαδικό ανάπτυγμα 
Το δεκαδικό ανάπτυγμα των ακέραιων αριθμών είναι ένα άθροισμα από γινόμενα με το 10, 10, 
1.000, 10.000 κοκ 

Ποιο είναι το δεκαδικό ανάπτυγμα του αριθμού  18.694 ; 
➡ 18.694 = 2 x 9.000 + 2 x 300 + 2 x 45 + 2 x 2 
➡ 18.694 = 10.000 + 8.000 + 600 + 90 + 4 
➡ 18.694 = 1 x 10.000 + 8 x 1.000 + 6 x 100 + 9 x 10 + 4 x 1 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Και οι 3 παραπάνω ισότητες είναι σωστές. Το δεκαδικό ανάπτυγμα όμως του αριθμού 
είναι η τρίτη λύση, γιατί αποτελείται από γινόμενα με το 10, 100, 1.000 κοκ. 

ii) ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ 
✓ Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από το δεκαδικό και το ακέραιο μέρος, δηλαδή από 

ακέραιες  (ολόκληρες) μονάδες και ένα μέρος από μια ολόκληρη μονάδα.  

✓ Τους ξεχωρίζω από την υποδιαστολή , 
✓ Για να τους διαβάζω ή να τους γράφω σωστά πρέπει να  γνωρίζω την αξία θέσης ψηφίων. 
Η αξία θέσης των ψηφίων φαίνεται στο παρακάνω πινακάκι. 

Παραδείγματα 
15, 706 δεκαπέντε και εφτακόσια έξι χιλιοστά 
2.004, 4 δύο χιλιάδες τέσσερα και 4 δέκατα 
36, 09  τριάντα έξι και 9 εκατοστά 

✓ Ξεκινάω να τους διαβάζω ή να τους γράφω  πάντα από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
✓ Οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό, μπορώ να τον μετατρέψω σε συμμιγή, αλλά και αντίστροφα. 
Παραδείγματα 
1,75€ = 1€ 75λ. 
20,5 μ. = 20 μ. 5 δεκ 
300,9 κ. = 300 κ. 900 γρ 
3 δεκ. 8 χιλ. = 0,308 μ. ή 3,08 δεκ. 
100 € 5 λ. = 100,05 

ΑΚΕΡΑΙΟ  
ΜΕΡΟΣ

ΔΕΚΑΔΙΚΟ  
ΜΕΡΟΣ

Δεκάδες 

10 

Δ

Μονάδες 

1 

Μ

5 3 , 7 8 4

εκατοστά 

0,01   

  

εκ.

1
100

δέκατα 

0,1    

  

δεκ.

1
10

χιλιοστά 

0,001 

 

Χιλ.

1
1.000
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Παραδείγματα 
1,75€ = 1€ 75λ. 
20,5 μ. = 20 μ. 5 δεκ 
300,9 κ. = 300 κ. 900 γρ 
3 δεκ. 8 χιλ. = 0,308 μ. ή 3,08 δεκ. 
100 € 5 λ. = 100,05 € 

Σύγκριση δεκαδικών αριθμών 
✓ Όταν συγκρίνουμε δεκαδικούς αριθμούς, συγκρίνουμε με τη σειρά τα ψηφία από τα αριστερά 

προς τα δεξιά, ξεκινώντας πάντα τη σύγκριση από το ακέραιο μέρος. Μεγαλύτερος δεκαδικός 
είναι αυτός που έχει μεγαλύτερο ακέραιο μέρος και όχι αυτός που έχει πιο πολλά ψηφία! 

Παραδείγματα 
16,7 > 2,999, γιατί το 16 > 9 
80, 3 > 80, 299 γιατί  3 > 2  
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μην μπερδευτείς λέγοντας το 299 > 3 Είναι λάθος! Γιατί στην πραγματικότητα 
γνωρίζεις ότι στο τέλος τους δεκαδικού αριθμού μπορείς να βάλεις όσα μηδενικά θέλεις χωρίς ν’ 
αλλάξει η αξία του. Άρα έχεις 80,300 > 80,299 

Μετατροπές δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και το αντίστροφο 
✓ Στην πραγματικότητα οι δεκαδικοί αριθμοί και τα δεκαδικά κλάσματα είναι σαν δίδυμα 

αδέρφια! Μπορούν να περιγράψουν την ίδια ποσότητα, με λίγο διαφορετική μορφή. 

0,35 =  

Ας θυμηθούμε τον τρόπο! 
παράδειγμα 
Θέλω να μετατρέψω τον αριθμό 13,76 σε δεκαδικό κλάσμα. 
Ακολουθώ τα παρακάτω βήματα σε κάθε περίπτωση: 
1. Τραβάω γραμμή κλάσματος.  ____ 
2. Μετράω πόσα δεκαδικά ψηφία έχει ο αριθμός μου. Έχει 2. Άρα στον παρονομαστή βάζω 100 

(2 μηδενικά, όσα και τα δεκαδικά ψηφία).  

3. Γράφω στον αριθμητή τον αριθμό μου χωρίς την υποδιαστολή και βάζω τελίτσα αν χρειαστεί. 

 

Κάποιες φορές όμως χρειάζεται να κάνω και την αντίστροφη διαδικασία. Να μετατρέψω ένα 
δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό. 

=  10,7 

Ας θυμηθούμε τον τρόπο! 

παράδειγμα  

Θέλω να μετατρέψω το κλάσμα  σε δεκαδικό αριθμό. 

Ακολουθώ τα παρακάτω βήματα: 

35
100

100

1.376
100

107
10

250
100
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1. Γράφω τον αριθμό που βρίσκεται στον αριθμητή.   250 
2. Μετράω πόσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής μου. Έχει 2 μηδενικά, άρα πρέπει να 

δημιουργήσω 2 μηδενικά ψηφία.     2,50  

Σε κάποιες όμως περιπτώσεις χρειάζονται κάποια κολπάκια παραπάνω, να δημιουργήσω  δηλαδή 
δεκαδικά ψηφία προσθέτοντας μηδενικά. 

παράδειγμα  

Θέλω να μετατρέψω το κλάσμα  σε δεκαδικό αριθμό. 

1. Γράφω τον αριθμό που βρίσκεται στον αριθμητή.    31 
2. Μετράω πόσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής μου. Έχει 3 μηδενικά, άρα πρέπει να 

δημιουργήσω 3 μηδενικά ψηφία. Ο αριθμός μου όμως έχει μόνο 2 ψηφία. Προσθέτω λοιπόν 
1 μηδενικό στην αρχή 031 βάζω υποδιαστολή και 1 μηδενικό ακόμα 0,031 

Δεκαδικό ανάπτυγμα 
Αντίστοιχα με τους ακέραιους αριθμούς, έτσι και οι δεκαδικοί μπορούν να αναλυθούν ως 
άθροισμα γινομένων με το 0,1    , το 0,01       ,το 0,001  κοκ 
Παράδειγμα 
Ποιο είναι το δεκαδικό ανάπτυγμα του αριθμού  45,762 ; 
➡ 45,762 = 4 x 10 + 5 x 1 + 7 x 0,1 + 6 x 0,01 + 2 x 0,001 
➡ 45 + 0,762 
➡ 45 + 0,7 + 0,06 + 0,002 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Και οι 3 παραπάνω ισότητες είναι σωστές. Το δεκαδικό ανάπτυγμα όμως του αριθμού 
είναι η πρώτη λύση, γιατί αποτελείται από γινόμενα με το 0,1 , το 0,01 ,το 0,001  κοκ 

iii) ΚΛΑΣΜΑΤΑ 
✓ Κλάσματα είναι οι αριθμοί που μας δείχνουν τι μέρος παίρνω από ένα σύνολο. 

παράδειγμα   από τα 5 ίσα μέρη έχω πάρει τα 4 

✓ Επίσης, τα κλάσματα είναι ταυτόχρονα μια διαίρεση.  παράδειγμα   = 4 : 5 

✓ Ένα κλάσμα αποτελείται από δύο όρους. Τον αριθμητή (πάνω μέρος) και τον παρονομαστή 
(κάτω μέρος) 

✓ Υπάρχει μια ξεχωριστή ομάδα κλασμάτων, οι κλασματικές μονάδες, οι οποίες είναι τα 
κλάσματα που στον αριθμητή έχουν το 1, τη μονάδα δηλαδή. Σ’ αυτά τα κλάσμα όσο 
μικρότερος είναι ο παρονομαστής, τόσο μεγαλύτερη αξία έχουν. 

παράδειγμα  > >  

✓ Μια άλλη επίσης πολύ ξεχωριστή και χρήσιμη ομάδα κλασμάτων, είναι τα δεκαδικά 

κλάσματα, που έχουν παρονομαστή το 10, το 100, το 1.000 κτλ. ,    και μπορώ πολύ 

εύκολα, όπως υπενθυμίσαμε παραπάνω, να τα μετατρέπω σε δεκαδικούς αριθμούς. 

31
1.000

4
5

4
5

1
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1
4

1
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1.000
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✓ Αν ξέρω το σύνολο, μπορώ να βρω την αξία ενός κλάσματος, αλλά και το αντίστροφο. 

παραδείγματα 

➡ Έχω στο πορτοφόλι μου 24 €.  Πόσα € είναι το  των χρημάτων μου; 

24 : 2 = 12 € 

➡ Μια γιαγιά έφτιαξε 90 κουλούρια. Χάρισε το  στο εγγόνι της. Πόσα κουλούρια του χάρισε; 

90 : 3 = 30 κουλούρια 

➡ Αν το  του γηπέδου είναι 100 μ. Πόσα μέτρα είναι όλο το γήπεδο; 

3 x 100 = 300 μ. 

➡ Το  των μαθητών μιας τάξης είναι 12 παιδιά. Πόσα παιδιά έχει ολόκληρη η τάξη; 

2 x 12 = 24 μαθητές 

iv) ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 
Συμμιγείς λέγονται οι αριθμοί οι οποίοι αποτελούνται από ακέραιους αριθμούς που 
δηλώνουν μονάδες διαφορετικής τάξης. 

παράδειγμα 
Ο αριθμός 3 ώρες 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα είναι ένας συμμιγής αριθμός, καθώς 
αποτελείται από τρεις μονάδες μέτρησης του χρόνου: ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα 

Ερωτήσεις κατανόησης - ασκήσεις 

Να χαρακτηρίσεις  με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις. 

1. Ο αριθμός 17.098 διαβάζεται: δεκαεφτά χιλιάδες εννιακόσια οχτώ 
2. Έχω τα ψηφία 5,  7,   και 3. Ο μεγαλύτερος τετραψήφιος που μπορεί να δημιουργηθεί είναι ο 

7.573. 
3. Το δεκαδικό ανάπτυγμα του αριθμού 3,903  είναι  3 x 1 + 9 x 0,1 + 3 x 0,001 

4.  <  <  <  

5. Ο αριθμός 87,06 διαβάζεται ογδόντα εφτά και έξι χιλιοστά. 
6. 100, 5 € = 100 € 50 λ. 

Απάντηση 
1. Λ 2. Λ 3. Σ 4. Λ 5. Λ 6. Σ 
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Να τοποθετήσεις τους αριθμούς που ακολουθούν στη σωστή στήλη. 

Απάντηση 

Αντιστοίχισε τους αριθμούς με τις αξίες τους. 

Απάντηση 
15.830 = 15 ΜΧ    8 Ε     3 Δ 
9.702 = 9 ΜΧ     70 Δ     2 Μ  
10.890 = 10 ΜΧ    89 Δ 
12.678 = 1ΔΧ     2 Χ     67Δ    8Μ 
18.090 = 1 ΔΧ    80 Ε    9Δ 

Έχεις τους αριθμούς 19.841 και 19.589. Η θέση ποιου ψηφίου καθορίζει ποιος είναι ο 
μεγαλύτερος αριθμός; 

Ακέραιοι Δεκαδικοί Κλάσματα Συμμιγείς 

Ακέραιοι 
1.054 
499 

1

Δεκαδικοί 
8,9 

0,002 
14,07

Συμμιγείς 
4 κ. 500 γραμμ. 

12 € 87 λ. 
1 μ. 347 χιλ.

Κλάσματα 

           
14
10

5
8

1
2

15.830 9 ΜΧ     70 Δ     2 Μ 

9.702 15 ΜΧ    8 Ε     3 Δ

10.890 1 ΔΧ    80 Ε    9Δ


12.678 10 ΜΧ    89 Δ

18.090 1ΔΧ     2 Χ     67Δ    8Μ

1.054 12 € 87 λ.

4 κ. 500 γραμμ. 8,9

14,07 1 1 μ. 347 χιλ.

499 0,002
1
2

5
8

14
10



Απάντηση 
Οι Εκατοντάδες 

Να γράψεις το δεκαδικό ανάπτυγμα των παρακάτω αριθμών. 
α) 17.702 β) 12, 75 

Απάντηση 
α) 1 x 10.000 + 7 x 1.000 + 7 x 100 + 2 x 1 
β) 1 x 10 + 2 x 1 + 7 x 0,1 + 5 x 0,01 

Να μετατρέψεις τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς. 

1.   2.   3.   4.   5.  

Απάντηση 
1. 18,7   2. 2,467  3. 0,21  4. 1.578,3  5. 0,009 

Να τοποθετήσεις τους παρακάτω αριθμούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. 
23,719  2.371  602,719  2,371  6,275  627,5 

Απάντηση 
2,371 < 6,275 < 23,719 < 602,719 < 627,5 < 2.371 

ΠΡΑΞΕΙΣ 
Οι πράξεις που χρησιμοποιούμε στα μαθηματικά είναι 4: 
II. Πρόσθεση 
III. Αφαίρεση 
IV. Πολλαπλασιασμός  
V. Διαίρεση 

Ας θυμηθούμε μερικές βασικές πληροφορίες για τις πράξεις. 
Πρόσθεση 
✓ Μια πρόσθεση μπορεί να αποτελείται από 2 ή περισσότερους προσθετέους. 
✓ Δεν έχει σημασία με ποια σειρά θα τους προσθέσω. Το αποτέλεσμα παραμένει πάντα ίδιο. 
✓ Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης ονομάζεται άθροισμα. 
✓ Στην κάθετη πρόσθεση πρέπει να προσέχω να τοποθετώ τους αριθμούς μου σωστά τον ένα 

κάτω από τον άλλον, δηλαδή τις μονάδες κάτω από τις μονάδες, τις δεκάδες κάτω από τις 
δεκάδες κοκ. 

✓ Στην κάθετη πρόσθεση ξεκινάω να προσθέτω πάντα από τα αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή 
πάντα από τις μονάδες. 

✓ Για να κάνω επαλήθευση της πρόσθεσης, αφαιρώ από το άθροισμα έναν από του δύο 
προσθετέους. Αν βρω τον άλλον προσθετέο η πράξη μου είναι σωστή. 

187
10

2.467
1.000

21
100

15.783
10

9
1.000

Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός 2023                                            super-contest.com



Αφαίρεση 
✓ Μια αφαίρεση αποτελείται από τον μειωτέο και τον αφαιρετέο. 
✓ Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης ονομάζεται διαφορά 
✓ Σε κάθε αφαίρεση μπαίνει πρώτος ο μεγαλύτερος αριθμός. Αυτός είναι ο μειωτέος, ενώ ο 

αριθμός που αφαιρούμε είναι ο αφαιρετέος.  
✓ Στην κάθετη αφαίρεση πρέπει να προσέχω να τοποθετώ τους αριθμούς μου σωστά τον ένα 

κάτω από τον άλλον, δηλαδή τις μονάδες κάτω από τις μονάδες, τις δεκάδες κάτω από τις 
δεκάδες κοκ. 

✓ Στην κάθετη αφαίρεση ξεκινάω να αφαιρώ πάντα από τα αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή 
πάντα από τις μονάδες. 

✓ Για να κάνω επαλήθευση της αφαίρεσης ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να προσθέσω στη 
διαφορά τον αφαιρετέο. Αν βρω τον μειωτέο, η πράξη μου είναι σωστή. 

Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες. 

Πολλαπλασιασμός 
✓ Ένας πολλαπλασιασμός αποτελείται από 2 ή περισσότερους πολλαπλασιαστέους. 
✓ Όπως και στην πρόσθεση, δεν έχει σημασία με ποια σειρά θα τους πολλαπλασιάσω. Το 

αποτέλεσμα παραμένει πάντα ίδιο. 
✓ Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού ονομάζεται γινόμενο. 
✓ Για να λύσω πολλαπλασιασμούς, πρέπει να ξέρω καλά την προπαίδεια. 
✓ Μπορώ να επαληθεύσω τον πολλαπλασιασμό με τη μέθοδο του σταυρού. 

1ος προσθετέος 

2ος προσθετέος 

άθροισμα

Πρόσθεση 

 14 .376 

+1.209  

15.585

Επαλήθευση 1 

15.585 

-1 .209  

14.376

Επαλήθευση 2 

15.585 

-14 .376  

1 .209

μειωτέος 

αφαιρετέος 

διαφορά

Αφαίρεση 

 14 ,376 

-1 ,209  

13,167

Επαλήθευση 

13,167 

+1,209 

14,376
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✓ Μπορώ να πολλαπλασιάζω πολύ γρήγορα με το 10, το 100, το 1.000 κοκ απλά ξαναγράφοντας 
τον αριθμό μου ίδιο και προσθέτοντας τα αντίστοιχα μηδενικά.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όταν έχω δεκαδικό αριθμό μεταφέρω την υποδιαστολή προς τα δεξιά τόσες θέσεις 
όσα και τα μηδενικά μου. 
π.χ. 25 x 10 = 250  129 x 100 = 12.900 1,45 x 10 = 14,5 2,8 x 1.000= 2.800 

✓ Σε διάφορες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας είναι κρυμμένοι 
πολλαπλασιασμοί 

παράδειγμα 
Η Χρυσάνθη έχει στον κουμπαρά της 15 €. Ο αδερφός της έχει τα τριπλάσια χρήματα. Πόσα 
χρήματα έχει ο αδερφός της; 
τριπλάσια = x 3 Άρα 3 x 15 = 45 € 
παράδειγμα 
Ο Αχμέντ χώρισε τα αυτοκινητάκια του σε 5 εξάδες. Πόσα αυτοκινητάκια έχει συνολικά; 
εξάδα = 6  Άρα 5 x 6 = 30 αυτοκινητάκια 

Διαίρεση 
✓ Η διαίρεση αποτελείται από τον διαιρετέο και τον διαιρέτη. 
✓ Το αποτέλεσμα της διαίρεσης ονομάζεται πηλίκο. 
✓ Σε κάθε διαίρεση πρώτος μπαίνει ο διαιρετέος, δηλαδή ο αριθμός που διαιρείται (που 

χωρίζεται) και μετά ο διαιρέτης (που χωρίζει).   
ΠΡΟΣΟΧΗ!! 40 : 5  δεν είναι το ίδιο με 5 : 40 

✓ Στην πραγματικότητα, όταν κάνω μια διαίρεση, για να βρω το αποτέλεσμα, σκέφτομαι την 
πράξη του πολλαπλασιασμού. 

✓ Υπάρχουν 2 είδη διαιρέσεων, η τέλεια και η ατελής. Η τέλεια διαίρεση είναι αυτή που έχει 
υπόλοιπο 0, δηλαδή ο διαιρέτης διαιρεί ακριβώς τον διαιρέτη. Η ατελής διαίρεση είναι αυτή 
που έχει υπόλοιπο.  
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το υπόλοιπο δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτερο από τον διαιρέτη. 

✓ Ένας αριθμός διαιρεί ακριβώς μόνο τα πολλαπλάσια του. Πχ το 3 διαιρεί ακριβώς το 3, 6, 9, 12, 
15, 18, 21 κοκ. 

✓ Για να επαληθεύσω μια διαίρεση πολλαπλασιάζω το πηλίκο με το υπόλοιπο και προσθέτω το 
υπόλοιπο αν υπάρχει. Αν κάνοντας αυτές τις πράξεις βρω τον διαιρέτη, η διαίρεση μου είναι 
σωστή. Γενικά ισχύει Δ = δ x π + υ, όπου υ < δ       πχ 43: 8 = 5, υ= 3       43 = 8 x 5 + 3 

✓ Όταν διαιρώ έναν αριθμό με το 10, το 10, το 1.000 κοκ αφαιρώ τόσα μηδενικά όσα έχει ο 
διαιρέτης μου ή αν δεν μπορώ να αφαιρέσω τα ίδια μηδενικά δημιουργώ δεκαδικά ψηφία. 

π.χ. 6.900 : 10 = 690 231 : 1.000 = 0,231 16.000 : 100 = 160 23,45 : 10 = 2,345  
✓ Διαιρέσεις κρύβονται επίσης σε διάφορες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε 

π.χ. το μισό ( ) —> : 2 , το  —> : 10 το  —> : 3 κλπ 

➡ Έχω 300 €. Πόσα € είναι το  των χρημάτων μου;  

300 : 3 = 100 € 

➡ Ένα σχολείο έχει 220 μαθητές. Το  από αυτούς κατάγονται από νησιά. Πόσοι μαθητές 

κατάγονται από νησί; 
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220 : 10 = 22 μαθητές 

Γενικότερα οι γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10, το 10, το 1.000 κοκ μας είναι 
πολύ χρήσιμοι όταν έχουμε να κάνουμε διάφορες μετατροπές στα μήκη και στο στο βάρος. 
 
Μετατροπές στις μονάδες μήκους 

 

π.χ. 2,3 μ. =  230 εκ. 8 χιλ. = 0,08 δεκ. 546 εκ. = 54,6 δεκ 0,32 δεκ. = 3,2 εκ. 

Μετατροπές στις μονάδες μάζας 

π.χ. 9,98 κ. =  9.980 γρ. 0,651 κ. = 651 γρ 13.457γρ. = 13,457 κ.  0,8 τον. = 800 κ. 

Ερωτήσεις κατανόησης- ασκήσεις 

Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με την κατάλληλη λέξη. 
α) Οι όροι ενός πολλαπλασιασμού ονομάζονται _____________________. 
β) Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης ονομάζεται __________________. 
γ) Ένας αριθμός διαιρεί μόνο τα __________________ του. 

: 10

: 10

: 10

χιλιοστά

εκατοστά

δέκατα

μέτρα

x 10

x 10

x 10

τόνοι

κιλά

γραμμάρια

x 1.000

x 1.000: 1.000

: 1.000

x 10: 10x 100 : 100
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δ) Ο _______________ μπαίνει πάντα πρώτος σε μια αφαίρεση. 
ε) Το ________________ μια διαίρεσης δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτερο από τον διαιρέτη. 

Απάντηση 
α) πολλαπλασιαστέοι  β)διαφορά γ) πολλαπλάσια δ) μειωτέος ε) υπόλοιπο 

Ένας μαθητής θέλει να προσθέσει  κάθετα τους αριθμούς 135 + 12,86. Με ποιον τρόπο 
πρέπει  να τους τοποθετήσει; 

 Απάντηση 
Ο γ’ τρόπος είναι ο σωστός 

Ποιο ζευγάρι αριθμών πρέπει να αφαιρέσω για να έχω τη μικρότερη διαφορά; 
 16.893  7.982  6.701  10.030  189  16.700 
Απάντηση 
16.893, 16.700 

Να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν στις παρακάτω ισότητες. 
α) 12.300 + __________ = 15.000 β) 17.400 -  __________ = 15.900 
γ) 20.000 -  __________ = 13.900 δ) 9.999 + 9.001=  __________  
Απάντηση 
α) 2.700 β) 1.500 γ) 6.100 δ) 19.000 

Να υπολογίσεις με σύντομο τρόπο τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. 
α) 489 x 10 β) 45,7 x 100    γ) 0,78 x 1.000 δ) 5.500 : 10  ε) 12.360 : 100 
Απάντηση 
 α) 4.890 β) 4.570 γ) 780  δ) 500  ε)123,6 

Η Καίτη έχει 120 χάντρες. Χάρισε το  των χαντρών της στη φίλη της. Πόσες χάντρες της 

χάρισε; 
Απάντηση 
 Της χάρισε 60 χάντρες. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
✓ Διαβάζω το πρόβλημα πολύ προσεκτικά και συγκεντρωμένα. 
✓ Εντοπίζω τα δεδομένα του προβλήματος, δηλαδή τα στοιχεία που μου δίνονται. 
✓ Αγνοώ τις πληροφορίες που είναι περιττές.  
✓ Βρίσκω τα σημεία ή τις λεξούλες-κλειδιά που θα με βοηθήσουν να καταλάβω τι πράξη ή 

πράξεις πρέπει να κάνω. 

α’ τρόπος β’ τρόπος γ’ τρόπος

12,86

 +135

     135

+12,86

135

+12,86

1
2
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✓ Κάνω τις πράξεις συγκεντρωμένα και σωστά. 
✓ Ελέγχω αν αυτό που βρήκα είναι λογικό. 
✓ Αν μπορώ, επαληθεύω το αποτέλεσμα. 
✓ Απαντώ στην ερώτηση. 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα. 

πρόβλημα 1 
Ένας πωλητής πούλησε δύο αυτοκίνητα. Το πρώτο το πούλησε 8.645 € και το δεύτερο 7.480 €. 
Πόσα € εισέπραξε συνολικά; 

Σκέψεις- βήματα 
‣ Γνωρίζω τις τιμές και των 2 αυτοκινήτων που πουλήθηκαν. 
‣ Για να βρω πόσα € εισέπραξε συνολικά πρέπει να προσθέσω τις 2 τιμές. 
‣ Κάνω την πράξη. 



‣ Απαντώ στην ερώτηση. 
Λύση 
8.645 + 7.480 = 16.125 € 
Απάντηση 
Συνολικά εισέπραξε 16.125 €. 

πρόβλημα 2 
Τον προηγούμενο μήνα οι γονείς του Νικόλα έβγαλαν 2.800 €. Από αυτά, ξόδεψαν 800 € για 
ενοίκιο και λογαριασμούς και 1.460 € για αγορές. Πόσα χρήματα τους έμειναν; 

Σκέψεις- βήματα 
‣ Γνωρίζω τις τιμές των επιμέρους εξόδων (ενοίκιο-λογαριασμούς, αγορές) και τα έσοδα 
‣ Για να βρω τα χρήματα που τους έμειναν πρέπει να αφαιρέσω τα έξοδα τους. 
‣ Πρέπει πρώτα να βρω τα συνολικά έξοδα τους. 
‣ Προσθέτω τα έξοδα τους. 
‣ Αφαιρώ τα συνολικά έξοδα τους από τα έσοδα. 
‣ Κάνω τις πράξεις. 
‣ Απαντώ στην ερώτηση. 
Λύση 
Συνολικά έξοδα: 1.460 + 800 = 2.260 €       χρήματα που περίσσεψαν: 2.800 - 2.260 = 540 € 
Απάντηση 
Τους έμειναν 540 € 

πρόβλημα 3 
Ένας φούρναρης έφτιαξε 355 κουλουράκια κανέλας και 545 κουλουράκια σοκολάτας. Θέλει να 
τα συσκευάσει σε κουτιά που το καθένα χωράει 9 κουλουράκια. Πόσα κουτιά θα χρειαστεί; 

Σκέψεις- βήματα 
‣ Γνωρίζω τις επιμέρους ποσότητες των διαφορετικών ειδών κουλουριών. 
‣ Πρέπει πρώτα να βρω πόσα κουλουράκια έκανε συνολικά. 
‣ Μετά χωρίζω τα κουλουράκια ανά 9, άρα διαιρώ με το 9 το σύνολο. 
‣ Κάνω τις πράξεις. 
‣ Απαντώ στην ερώτηση. 
Λύση 
Συνολικά κουλουράκια:  355 + 545 = 900 κουλουράκια  900 : 9 = 100 κουτιά 
Απάντηση 
Θα χρειαστεί 100 κουτιά. 

πρόβλημα 4 
Τα 54 παιδιά της Δ’ Δημοτικού πήγαν εκδρομή στο μουσείο με ένα λεωφορείο. Η τιμή του 
εισιτηρίου για το λεωφορείο ήταν 3 € και η είσοδος για το μουσείο 7 €. Πόσα χρήματα 
πλήρωσαν συνολικά όλοι οι μαθητές; 

Σκέψεις- βήματα 
‣ Γνωρίζω τα επιμέρους κόστη (τιμή λεωφορείου- είσοδος για το μουσείο) ανά μαθητή. 
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‣ Βρίσκω τα συνολικά έξοδα ανά μαθητή. 
‣ Στη συνέχεια, αφού ξέρω τα έξοδα ενός μαθητή, βρίσκω τα έξοδα όλων των μαθητών. 
‣ Κάνω τις πράξεις. 
‣ Απαντώ στην ερώτηση. 
Λύση 
Έξοδα ανά μαθητή: 7 + 3 = 10 €  έξοδα για 54 μαθητές: 54 x 10 =540 € 
Απάντηση 
Όλοι οι μαθητές πλήρωσαν συνολικά 540 €. 

Πολλές φορές στα μαθηματικά, όταν υπάρχουν πολλές πληροφορίες, τα δεδομένα  μπορεί να 
καταγράφονται, να οργανώνονται και να παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα ή σε κάποια μορφή 
απεικόνισης όπως εικονόγραμμα, σημειόγραμμα, ραβδόγραμμα. 
παράδειγμα  

Ας υποθέσουμε ότι στον παραπάνω πίνακα μας δίνονται τα στοιχεία των μαθητών και μαθητριών 
2 τμημάτων της Δ΄τάξης ενός σχολείου. Λείπουν 2 στοιχεία. Το σύνολο των μαθητών του Δ1 και ο 
αριθμός κοριτσιών του Δ2. Παρόλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν πολλές ερωτήσεις. 

Πιθανές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν είναι: 
➡π.χ. Ποιο είναι το σύνολο των μαθητών του Δ1;  

13 + 9 = 22 μαθητές 
➡π.χ. Πόσα είναι τα κορίτσια του Δ2;   

25 - 13 = 12 κορίτσια 
➡π.χ. Πόσοι είναι οι μαθητές της Δ’ τάξης του σχολείου; 

22 + 25 = 47 μαθητές 
➡π.χ. Ποιο πολλά είναι τα αγόρια ή τα κορίτσια της Δ’ τάξης και κατά πόσο; 

αγόρια: 9 + 13 = 22      κορίτσια: 13 +12 = 25     25 - 22 = 3 περισσότερα κορίτσια 

παράδειγμα 
Σε ένα ερωτηματολόγιο, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ποιος είναι ο αγαπημένος τους προορισμός 
για διακοπές. Οι προτιμήσεις των ερωτηθέντων φαίνονται στο παρακάτω ραβδόγραμμα. 
 

Από το παραπάνω ραβδόγραμμα, μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες. 
➡π.χ. Πόσα άτομα συμμετείχαν συνολικά στην έρευνα;  
17 + 55 +23 + 36 + 48 + 43 + 40 + 60 + 18 = 340 άτομα 
➡π.χ. Ποιος είναι ο αγαπημένος προορισμός των ερωτηθέντων; 

Δ1 Δ2

Αγόρια 9 13

Κορίτσια 13 ;

Σύνολο ; 25
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Σε όλες τις ομάδες ο αγαπημένος προορισμός είναι η θάλασσα, συνεπώς και συνολικά ο 
αγαπημένος προορισμός των ερωτηθέντων είναι η θάλασσα. 
➡π.χ. Ποιος είναι ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός των γυναικών για διακοπές; 
Ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός των γυναικών για διακοπές είναι η λίμνη 
➡π.χ. Πόσα περισσότερα παιδιά προτιμούν διακοπές στο βουνό απ’ ότι στη λίμνη; 
40 - 18 = 22 παιδιά περισσότερα προτιμούν διακοπές στο βουνό απ’ ότι στη λίμνη. 

Ερωτήσεις κατανόησης- ασκήσεις 

Τα 32 παιδιά της Στ’ τάξης ενός σχολείου της Αθήνας θα πάνε εκδρομή στα Καλάβρυτα. Η 
απόσταση Αθήνα- Καλάβρυτα είναι 188 χιλιόμετρα και το κόστος συμμετοχής για κάθε 
παιδί είναι 95 €. Πόσα χρήματα θα κοστίσει συνολικά αυτή η εκδρομή; 

Ποια πληροφορία από αυτές που δίνονται στο παραπάνω πρόβλημα δεν είναι σχετική με τη 
λύση του προβλήματος; 
Απάντηση 
Η απόσταση Αθήνα- Καλάβρυτα 

Ο κύριος Τάσος αγόρασε 3 ηλεκτρικές συσκευές, οι τιμές των οποίων φαίνονται στο 
παρακάτω πινακάκι. Πόσα ρέστα πήρε; 

Τα στοιχεία που δίνονται στο παραπάνω πρόβλημα δεν είναι αρκετά για να λυθεί το 
πρόβλημα. Ποια πληροφορία λείπει; 
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Απάντηση 
Δεν είναι γνωστό πόσα χρήματα είχε ο κύριος Τάσος, άρα δεν μπορώ να βρω πόσα ρέστα πήρε. 

Ο ιδιοκτήτης ενός υαλοπωλείου πούλησε 22 δωδεκάδες γυάλινα ποτήρια και 10 δωδεκάδες 
κρυστάλλινα ποτήρια. Πόσα ποτήρια πούλησε συνολικά; 

Απάντηση 
22 x 12 = 264  γυάλινα ποτήρια 
10 x 12 = 120 κρυστάλλινα ποτήρια 
264 + 120 = 384 ποτήρια συνολικά 
Ο ιδιοκτήτης πλήρωσε συνολικά 384 ποτήρια. 

Ο κύριος Πάνος έβγαλε 1.350 κιλά αλεύρι. Κράτησε τα 150 κιλά και τα υπόλοιπα τα 
μοίρασε εξίσου σε 10 φίλους του. Πόσα κιλά αλεύρι πήρε καθένας από τους φίλους 
του; 

Απάντηση 
1.350 - 150 = 1.200 κιλά μοίρασε συνολικά στους φίλους του 
1.200 : 10 = 120 κιλά μοίρασε σε κάθε φίλο του 
Ο κάθε φίλος πήρε από 120 κιλά αλεύρι. 

Ένα βαρέλι, μαζί με το κρασί που περιέχει, ζυγίζει 87.850 γραμ. Αν το βαρέλι ζυγίζει 18,260 
κ. Πόσα κιλά ζυγίζει το κρασί; 

Απάντηση 
87.850 γραμ. = 87,850 κ. 
87,850 κ. - 18,260 = 69,590 κ. 
Το κρασί ζυγίζει 69,590 κ. 

Οι μαθητές ενός σχολείου πήγαν εκδρομή με 3 πούλμαν. Στο κάθε πούλμαν μπήκαν 52 
μαθητές. Κάθε μαθητής πλήρωσε εισιτήριο 6 ευρώ για την εκδρομή. Πόσα χρήματα 
πλήρωσαν όλοι οι μαθητές για την εκδρομή; 

Απάντηση 
3 x 52 = 156 μαθητές 
156 x 6 = 936 € 
Όλοι οι μαθητές πλήρωσαν συνολικά 936 €. 

Ο κύριος Φώτης πλήρωσε το τελευταίο δίμηνο για τη ΔΕΗ 185,40 € και για τον ΟΤΕ 95,60 € 
λιγότερα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Πόσα € πλήρωσε συνολικά; 

Απάντηση 
185,40 - 95,60 = 89,80 € ο λογαριασμός του ΟΤΕ 
185,40 + 89,80 = 275,20 € 
Συνολικά πλήρωσε 275,20 €. 

Έναν αγώνα ποδοσφαίρου τον παρακολούθησαν 1.834 άνδρες, 947 γυναίκες και 812 
παιδιά.  Αν οι διαθέσιμες θέσεις του γηπέδου ήταν 4.000, πόσες θέσεις έμειναν κενές; 
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Απάντηση 
1.834  + 947 + 812 = 3.593 άτομα συνολικά 
4.000 - 3.593 = 407 άδειες θέσεις 
Έμειναν 407 άδειες θέσεις. 
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SUPER CONTEST

Μαθητικοί Διαγωνισμοί | super-contest.com | info@super-contest.com | Τηλ. 2118000071

ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤ Ι ΚΟΣ
Δ Ι Α ΓΩΝ Ι ΣΜΟΣ  2 0 2 3

Χρησιμοποίησε  το υλικό
προετοιμασίας για να εξασκηθείς
και να αναπτύξεις τις γνώσεις σου.
 
Σου θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί στο διάστημα 16 έως και
19 Φεβρουαρίου 2023.


