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1. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

1.1. ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
 

 
Η οικογένεια Σωτηρίου έφυγε για µία εκδροµή στην ∆υτική Ελλάδα. Ο χιλιοµετρητής του αυ-

τοκινήτου τους έδειχνε ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα χιλιόµετρα. Αφού τα-
ξίδεψαν διακόσια πέντε χιλιόµετρα έφτασαν στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου όπου έκαναν µια σύ-
ντοµη στάση για καφέ και πρωινό. Πλήρωσαν είκοσι οκτώ ευρώ (€). Συνέχισαν το ταξίδι τους 
και µετά από πέντε ώρες έφτασαν στα Γιάννενα. Έµειναν σε ξενοδοχείο που τους χρέωσε εκα-
τόν σαράντα τέσσερα €. 

Στο προηγούµενο κείµενο συναντήσαµε τους αριθµούς:  
82394,    205,    28,    5,    144  

Τέτοιοι αριθµοί ονοµάζονται φυσικοί αριθµοί και για να τους γράψουµε χρησιµοποιούµε 
τα εξής δέκα ψηφία:  

0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9 
Η αξία των ψηφίων ενός φυσικού αριθµού σε απλές µονάδες εξαρτάται από τη θέση των 

ψηφίων στο αριθµό. 
Έτσι τον αριθµό 82394 τα ψηφία παριστάνουν 

Σκοπός της ενότητας είναι ο εκπαιδευόµενος να θεµελιώσει κάποιες από τις γνώσεις που 
έχει σε εµπειρικό επίπεδο, όπως η έννοια του φυσικού αριθµού, του δεκαδικού αριθµού, της 
διάταξης αριθµών και η απόκτηση ευχέρειας στις βασικές πράξεις. 
 
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα: η εξοικείωση του εκπαιδευόµενου µε τους φυσικούς αριθ-
µούς και η δυνατότητά του να εκτελέσει περίπλοκες πράξεις, προκειµένου να ασχοληθεί στη 
συνέχεια µε πιο σύνθετες µαθηµατικές έννοιες , όπως κλάσµατα και ποσοστά. 
 
Βασικές έννοιες: 
• Φυσικοί αριθµοί 
• Άρτιοι, 
• Περιττοί 
• Πράξεις 
• Πρόσθεση 
• Αφαίρεση 
• Πολλαπλασιασµός 
• ∆ιαίρεση 
• ∆εκαδικοί αριθµοί 
• Κλάσµατα 
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έτσι ο αριθµός σε ανεπτυγµένη µορφή γράφεται:  
82394 8 10.000 2 1000 3 100 9 10 4 1= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

Για να διευκολυνθούµε στην ανάγνωση ενός φυσικού αριθµού τον χωρίζουµε από δεξιά 
προς τα αριστερά σε οµάδες των τριών ψηφίων. Για παράδειγµα ο αριθµός 234.375.698 δια-
βάζεται διακόσια τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια, τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες, εξα-
κόσια ενενήντα οκτώ. 

 
Οι φυσικοί αριθµοί χωρίζονται σε άρτιους (ζυγοί) 

0,    2,    4,    6,    8,    12,    14,    … 
και σε περιττούς (µονοί)  

1,    3,    5,    7,    11,    13,    … 
Για να συγκρίνουµε δύο φυσικούς αριθµού α, β κοιτάζουµε το πλήθος των ψηφίων τους: 

• Αν ο α έχει περισσότερα ψηφία από τον β τότε ο α είναι µεγαλύτερος του β και γράφουµε 
α > β. 

• Αν ο α έχει λιγότερα ψηφία από τον β τότε ο α είναι µικρότερος του β και γράφουµε  
α < β. 

• Αν οι αριθµοί έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων, τα συγκρίνουµε ένα προς ένα ξεκινώντας από 
αριστερά µέχρι να βρούµε δύο διαφορετικά στοιχεία που να βρίσκονται στην ίδια τάξη µεγέ-
θους. Ο αριθµός στον οποίο ανήκει το µεγαλύτερο από αυτά τα ψηφία είναι ο µεγαλύτερος.  
Αν δεν βρούµε διαφορετικά ψηφία, τότε οι αριθµοί είναι ίσοι και γράφουµε α = β.   
Παράδειγµα: 
4008 > 965 γιατί ο 4008 έχει τέσσερα ψηφία 
424567 > 154567 γιατί το ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων είναι 4 > 1. 
000465 =465 τα µηδενικά αριστερά κάθε αριθµού είναι άνευ σηµασίας, δηλ. 000465=465 
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 1.1.1. Πρόσθεση φυσικών αριθµών 
Μια αλυσίδα Super-Market έχει 4 υποκαταστήµατα στην Ανατολική Αττική.  
Οι εισπράξεις που είχαν τα καταστήµατα παραµονή Χριστουγέννων και παραµονή Πρω-

τοχρονιάς δίνονται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Περιοχή 
Εισπράξεις σε € παραµο-
νή Χριστουγέννων 

Εισπράξεις σε € παρα-
µονή Πρωτοχρονιάς 

Ραφήνα 22357 31122 
Νέα Μάκρη 9375 8179 
Σπάτα 35328 49753 
Μαρκόπουλο 36205 39000 

Πόσες ήταν οι συνολικές εισπράξεις του υποκαταστήµατος της Ραφήνας και τις δύο µέρες;  
Θα βρούµε το άθροισµα 22357 + 31122 ως εξής: 

22357
31122

53479

+

+

+  

Οπότε ήταν 53.479€  
Πόσες ήταν οι συνολικές εισπράξεις του υποκαταστήµατος στα Σπάτα και τις δύο µέρες: 

Είναι:  

(1) (1) (1)
3 5 3 2 8
4 9 7 5 3

8 5 0 8 1

+

+

+  

Ήταν 85.081 €  
Πόσες ήταν οι συνολικές εισπράξεις της εταιρείας και από τα 4 υποκαταστήµατα την πα-

ραµονή της Πρωτοχρονιάς; 
Θα προσθέσουµε ταυτόχρονα και τους τέσσερις φυσικούς αριθµούς κατατάσσοντας αυ-

τούς τον ένα κάτω από το άλλο:  
 

( ) ( ) ( ) ( )2 1 1 1
4 9 7 5 3
3 9 0 0 0
3 1 1 2 2

8 1 7 9

1 2 8 0 5 4

+

 

Ήταν 128.054 €  
Για να κάνουµε δοκιµή σε µια πράξη της πρόσθεσης µπορούµε να επαναλάβουµε την 

πρόσθεση από πάνω προς τα κάτω, αν προηγουµένως η πρόσθεση έγινε από κάτω προς τα 
πάνω.  

Αν οι προσθετέοι είναι πολλοί τότε µπορούµε: 
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Να χωρίσουµε αυτούς σε οµάδες να βρούµε το άθροισµα των προσθετέων κάθε οµάδας 
και να προσθέσουµε στη συνέχει αυτά τα µερικά αθροίσµατα.  

Παράδειγµα: 
( )1
4 9 7 5 3
3 9 0 0 0

8 8 7 5 3

⎫⎪
⎬
⎪+ ⎭          

( ) ( )1 1
8 8 7 5 3
3 9 3 0 1

1 2 8 0 5 4

⎫⎪
⎬
⎪+ ⎭         

( ) ( )1 1
3 1 1 2 2

8 1 7 0

3 9 3 0 1

⎫⎪
⎬
⎪+ ⎭  

 
 
 

Εφαρµογή 1η:  
Ένα κατάστηµα ηλεκτρικών ειδών έχει σε προσφορά τα παρακάτω είδη:  
• Φορητό ΜΡ3 Player 162 €   
• DV-D Player      35 € 
• Τηλεόραση 21΄΄    275 €  
• Σύστηµα Hi-Fi    220 €  
• Πολυµηχάνηµα (Fax, Scanner, …) 235 €  
Ο Πέτρος αγόρασε το MP3 Player και το DV-D. Πόσα χρήµατα πλήρωσε: 

Απάντηση: 
162 35 100 60 2 30 5

100 60 30 2 5
100 90 7

+ = + + + +
= + + + +
= + +

 

            197= € 

Εφαρµογή 2η:  
Να εκτιµήσετε, χωρίς να κάνετε την πρόσθεση, πόσα χρήµατα περίπου θα χρειαστεί κά-
ποιος για να αγοράσει την τηλεόραση, το σύστηµα Hi-Fi και το πολυµηχάνηµα. 

Απάντηση: 
2 2 2 6 εκατοντάδες

275 220 235 7 2 3 12 δεκάδες 1εκα
7

τοντάδα 2δεκάδες
5 5 10 µονάδες 1δεκάδα

+ + =⎛ ⎞
⎜ ⎟+ + = + + = = +⎜ ⎟
⎜ ⎟+ = =⎝ ⎠+

 

  730= € 

(Αναλύσαµε τους αριθµούς για να 
υπολογίσουµε το άθροισµα) 
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 1.1.2. Αφαίρεση φυσικών αριθµών 

Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων έχει συνολικά και στις τρεις βαθµίδες ∆ηµοτικό, Γυµνά-
σιο, Λύκειο 1522 µαθητές. Το Γυµνάσιο και το Λύκειο έχουν 925 µαθητές και το ∆ηµοτικό 
έχει 112 µαθητές περισσότερους από το Γυµνάσιο. Πόσους µαθητές έχει η κάθε βαθµίδα;  

Για να βρούµε πόσους µαθητές έχει το ∆ηµοτικό θα πρέπει να κάνουµε την αφαίρεση 
1522 – 925. Οπότε: 

 
( )
( )

( )
(1)(1)

1 5 2 2 µειωτέος
9 2 5 αφαιρετέος

5 9 7 διαφορά

−  

Άρα 597 µαθητές έχει το δηµοτικό. 
Το Γυµνάσιο έχει 597 – 112 µαθητές δηλαδή 
 

5 9 7
1 1 2

4 8 5 µαθητές

−  

 

Και το Λύκειο έχει:  ( )1

9 2 5
4 8 5

4 4 0 µαθητές

−  

Για να κάνουµε δοκιµή σε µια πράξη αφαίρεσης µπορούµε να το κάνουµε µε δύο τρόπου: 
• Με πρόσθεση της διαφοράς που βρήκαµε µε τον αφαιρετέο έτσι ώστε να βρούµε τον 

µειωτέο, ή  
• Με αφαίρεση της διαφοράς που βρήκαµε από τον µειωτέο για να βρούµε τον αφαιρε-

τέο. 
Για παράδειγµα στην αφαίρεση 1522 – 925 = 597 που κάναµε, για δοκιµή έχουµε:  

( ) ( )1 1

9 2 5
5 9 7

1 5 2 2

+           ή          
1 5 2 2

5 9 7

9 2 5

−  
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 1.1.3. Πολλαπλασιασµός φυσικών αριθµών 

Εφαρµογή 3η:  
Ένα κιβώτιο µπίρες έχει 24 µπουκάλια. Πόσες µπίρες έχουν 4 κιβώτια;  

Απάντηση: 
Τα 4 κιβώτια έχουν 24 + 24 + 24 + 24 = 96 µπουκάλια. 
Ή µπορούµε να πολλαπλασιάσουµε το 24 µε το 4 δηλαδή 24 4 96⋅ = . 
Για να υπολογίζουµε από µνήµης το γινόµενο µονοψήφιων ακεραίων παραθέτουµε τον 

«Πυθαγόρειο πίνακα», όπου στην πρώτη σειρά γράφουµε τα ψηφία από το 1 έως το 9. (Βλέ-
πε πίνακα) 

Στη δεύτερη σειρά γράφουµε κάτω από κάθε αριθµό το άθροισµα αυτοί µε τον εαυτό του. 
Σε κάθε σειρά από τη τρίτη και κάτω γράφουµε το άθροισµα του αριθµού που βρίσκεται στο 
από πάνω κουτάκι και του αντίστοιχου αριθµού της 1ης σειράς.  

Το γινόµενο δύο µονοψήφιων προκύπτει από την διασταύρωση µιας γραµµής και µιας 
στήλης που αρχίσουν αντίστοιχα από τους δύο µονοψήφιους.  

Κάθε γραµµή ή κάθε στήλη αποτελεί και την «προπαίδεια» του πολλαπλασιασµού του α-
ντιστοίχου αριθµού που βρίσκεται στο πρώτο κουτάκι.  

 

 
Για παράδειγµα 6 7 42⋅ =  
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 1.1.4. Πολλαπλασιασµός πολυψήφιου µε µονοψήφιο 

Για να πολλαπλασιάσουµε ένα πολυψήφιο µε µονοψήφιο τότε:  
• Κατατάσσουµε τους αριθµούς τον έναν κάτω από τον άλλον 
• Πρώτα τον πολυψήφιο και µετά τον µονοψήφιο 
• Πολλαπλασιάζουµε κάθε ψηφίο του πολυψήφιου µε το µονοψήφιο, ξεκινώντας από τα 

δεξιά (πρώτα τις µονάδες µετά τις δεκάδες). 
Σε περίπτωση που έχουµε κρατούµενο τότε το προσθέτουµε από το εξαγόµενο του επόµε-

νου γινοµένου. 
Για παράδειγµα ο πολλαπλασιασµός 375· 7 φαίνεται σταδιακά στα παρακάτω βήµατα:  
 
 

375         7 ·5=35 
  · 7          γράφω 5 

375         7 ·7=49+3=52 
  · 7          γράφω: 2 

375         7 ·3= 21+5=26 
  · 7         γράφω: 26 

   5    κρατούµενο: 3       25   κρατούµενο: 5 2625    
 

 1.1.5 Πολλαπλασιασµός πολυψήφιου µε πολυψήφιο 

Όταν οι παράγοντες του γινοµένου είναι πολυψήφιοι τότε κατατάσσουµε τους αριθµούς 
τον έναν κάτω από το άλλο και πολλαπλασιάζουµε κάθε ψηφίου του πολλαπλασιαστή µε όλα 
τα ψηφία του πολλαπλασιαστέου διαδοχικά, γράφοντας το τελευταίο ψηφίο του γινοµένου 
µια θέση πιο αριστερή από το προηγούµενο. Η δοκιµή του πολλαπλασιασµού γίνεται µε τη 
µέθοδο του σταυρού.  

Για παράδειγµα: 
 

 

 
 

Για να πολλαπλασιάσουµε ένα αριθµό µε 10, 100, 1000, … γράφουµε τον αριθµό και δε-
ξιά του συµπληρώνουµε τόσα µηδενικά όσα έχει το 10, 100, 1000, … . Για παράδειγµα:  

28 100 2800⋅ =  
376 10000 3.760.000⋅ =  
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 1.1.6 ∆ιαίρεση φυσικών αριθµών 

Εφαρµογή:  
Ο κύριος Χαράλαµπος εργάζεται ως διανοµέας ειδών διατροφής σε καταστήµατα στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Κάλυψε σε τέσσερις εβδοµάδες 2460 Κm. Κάθε εβδοµά-
δα διένυε ίσο αριθµό χιλιοµέτρων. 

i) Πόσα χιλιόµετρα διένυε κάθε εβδοµάδα. 
ii) Αν εργάζονταν 5 µέρες την εβδοµάδα και διένυε ίσο αριθµό χιλιοµέτρων κάθε µέ-

ρα τότε πόσα χιλιόµετρα διένυε την ηµέρα; 

Απάντηση: 
Θα πρέπει να κάνουµε τη διαίρεση 2460 : 4. Έχουµε  

2460
24

06
–4

20
–20

0 (υπόλοιπο)

( ηλίκο)

(διαιρέτης)(διαιρετέος) 4

615

 
Κάθε µέρα διένυε:  

 
Τη δοκιµή της διαίρεσης την κάνουµε ως εξής: πολλαπλασιάζουµε ( ) ( )διαιρέτη πηλίκο⋅ .  

Στο γινόµενο προσθέτουµε το υπόλοιπο, τότε θα πρέπει να βρίσκουµε τον διαιρετέο.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Πρέπει πάντα το υπόλοιπο να είναι µικρότερο από τον διαιρέτη.  
Για παράδειγµα στη διαίρεση 478253 : 62 έχουµε:   

 

(πηλίκο) 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες του πίνακα, συµπληρώστε σε κάθε αριθµό το όνοµα 
του νησιού που αντιστοιχεί. 

Νησιά Επιφάνεια σε Km2   
Λέσβος 1.635.998 
Ρόδος 1.401.459 
Κεφαλληνία 734.014 
Σάµος 477.942 
Λήµνος 476.288 
Ζάκυνθος 406.612 
Νάξος 389.434 
Θάσος 383.672 
Σύρος 84.069 
Αίγινα 77.014 

1. τετρακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

2. εβδοµήντα επτά χιλιάδες δεκατέσσερα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

3. ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες µία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 

4. επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες δεκατέσσερα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 

5. τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 

 
2. Να βρείτε την τάξη του υπογραµµισµένου ψηφίου σε καθένα από τους παρακάτω αριθ-

µούς: 379238       1534758       324756       39273 
3. Γράψτε το όνοµα της θέσης του ψηφίου 6 στον καθένα από τους παρακάτω αριθµούς:  

3678 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
369735824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

4. Να γράψετε τον πενταψήφιο αριθµό που:   
• έχει µόνο δύο ψηφία που επαναλαµβάνονται εναλλάξ 
• έχει το ψηφίο 7 στη θέση των χιλιάδων 
• το άθροισµα των ψηφίων του είναι 32 
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5. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 
i) 61 < 49 Σ Λ 
ii) 3075 < 3750 Σ Λ 
iii) 9009 > 9909 Σ Λ 
iv) 75 > 57 Σ Λ 
v) 1000350 < 897350 Σ Λ 
 

6. Να βάλετε το κατάλληλο σύµβολο ανισότητας (<, >) ανάµεσα σε κάθε ζεύγος αριθµών:  
i) 475 … 4091 iv) 313 … 331  ii) 123 … 201  
v) 7500 … 7499 iii) 89001 … 80901 vi) 897532 … 895732 
 

7. Να κάνετε από µνήµης της προσθέσεις:  
16 + 23  67 + 22 35 + 37 
128 + 31 135 + 120 210 + 230 

8. Να κάνετε τις προσθέσεις:  
i) 375 + 579 ii) 1278 + 148  iii) 88035 + 39009  
iv) 123579 + 88975 + 1274  v) 1375528 + 899775 + 338753 + 75979 
 

9. Να συµπληρώσετε τα κενά:  

 
 

10. Μια αποθήκη έχει 15.873 κιλά καλαµπόκι και για να γεµίσει χρειάζεται 2677 κιλά. Μια 
δεύτερη αποθήκη έχει 12053 κιλά καλαµπόκι και για να γεµίσει χρειάζεται τόσα κιλά 
όσα χρειάζεται και η πρώτη αποθήκη. Μια τρίτη αποθήκη χωράει τόσα κιλά καλαµπόκι, 
όσα λείπουν από τις δύο πρώτες. Πόσα κιλά καλαµπόκι χωρούν και στις τρεις αποθήκες 
µαζί;  

 
11. Η κυρία Στέλλα έχει 300€. Θα ήθελε να αγοράσει διάφορα πράγµατα όπως, ένα φόρεµα 

που κοστίζει 180€, ένα µπουφάν που κοστίζει 169€, ένα ζευγάρι παπούτσια που κοστί-
ζουν 117€, µια τσάντα που κοστίζει 68€, ένα ζευγάρι γάντια που κοστίζουν 35€ και ένα 
CD που κοστίζει 19€. Πόσα από αυτά µπορεί να αγοράσει και ποια;  

 
12. Να γίνουν οι αφαιρέσεις:  

i) 928 – 735  ii) 1275 – 988 iii) 2006 – 1821  
 
13. Να συµπληρώσεις στα κουτάκια τους αριθµούς που λείπουν έτσι ώστε κάθε αριθµός που 

είναι γραµµένος πάνω από δύο άλλους να ισούται µε το άθροισµά τους. 
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14. Ο πατέρας της Μαριαλένας και του Κωνσταντίνου είναι 41 ετών. Η Μαριαλένα είναι 7 

ετών και ο Κωνσταντίνος 6 ετών. Μετά από πόσα χρόνια η ηλικία του πατέρα θα ισούται 
µε το άθροισµα των ηλικιών των δύο παιδιών και ποια θα είναι η ηλικία του κάθε παι-
διού;  

 
15. Να υπολογίσετε τα γινόµενα:  

i) 407 36⋅  ii) 2693 75⋅  iii) 31254 502⋅  
 
16. Να συµπληρώσετε τα κουτάκια µε τους αριθµούς που λείπουν. 

 
 

17. Ο µηνιαίος µισθός του κυρίου Θανάση είναι 1366€. Αποταµιεύει κάθε µήνα 280€. Πόσος 
είναι ο ετήσιος µισθός του; Πόσα χρήµατα αποταµιεύει κάθε χρόνο; 

 
18. Ο Πέτρος άρχισε να καπνίζει σε ηλικία 15 ετών. Σταµάτησε το κάπνισµα 40 ετών. Τα 

πρώτα 8 χρόνια κάπνιζε 20 τσιγάρα ηµερησίως και τα υπόλοιπα χρόνια 30 τσιγάρα ηµε-
ρησίως. Πόσα τσιγάρα κάπνισε συνολικά; 

 
19. Να εκτελέσετε τις παρακάτω διαιρέσεις:   

i) 1043: 7  ii) 19533: 24   iii) 988 : 26  iv) 389762 : 341 
 

20. Σε ποιες από τις παρακάτω ισότητες προκύπτουν διαιρέσεις και ποιες είναι αυτές 
i) 71 7 9 8= ⋅ +  ii) 879 24 35 39= ⋅ +  
iii) 196 11 17 9= ⋅ +  iv) 42813 347 123 132= ⋅ +  

 
21. Έµπορος αγόρασε ύφασµα. Πλήρωσε 120€ για 15 µέτρα υφάσµατος, ενώ εισέπραξε 

240€ για 20 µέτρα υφάσµατος που πούλησε. Από όλο το ύφασµα που πούλησε κέρδισε 
συνολικά 540€. Πόσα µέτρα ύφασµα αγόρασε;  

 
22. Κτηνοτρόφος πούλησε 23 πρόβατα και 45 αρνιά αντί του ποσού 7930€. Τα πρόβατα τα 

πούλησε προς 110€ το ένα. Πόσο πούλησε το κάθε αρνί;  

. 



1.2. ∆ΕΚΑ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
Ο κύριος Ορέστης αποφάσισε να µοιράσει σε 5 παιδιά το ποσό των 26€, την παραµονή 

των Χριστουγέννων. Πόσα χρήµατα πρέπει να δώσει σε κάθε παιδί;  
Αν ο κύριος Ορέστης δώσει από 5€ σε κάθε παιδί του θα του περισσέψει 1€, αν δώσει από 

6€ σε κάθε παιδί τότε θα του λείπουν 4€. Θα πρέπει λοιπόν να τους δώσει ένα ποσό µεταξύ 
των 5€ και 6€. 

Επειδή οι φυσικοί αριθµοί δεν επαρκούν για τη λύση του παραπάνω προβλήµατος, ορί-
ζουµε τους δεκαδικούς αριθµούς .  

Οι δεκαδικοί αριθµοί βρίσκονται µεταξύ ακεραίων αριθµών. 
Ο κύριος Ορέστης πρέπει να δώσει 26 : 5 = 5,2€ σε κάθε παιδί και αυτό διαβάζεται 5 και 2 

δέκατα. 
Ο δεκαδικός αριθµός αποτελείται από δύο µέρη το ακέραιο µέρος και το δεκαδικό µέρος. 

Αυτά τα δύο µέρη χωρίζονται µεταξύ τους µε την υποδιαστολή (κόµµα). 
Παράδειγµα: 

 
και διαβάζεται εβδοµήντα πέντε και διακόσια ογδόντα δύο χιλιοστά. 
Οι παρακάτω δεκαδικοί διαβάζεται ως εξής 
40,3: σαράντα και τρία δέκατα 
2,85: δύο και ογδόντα πέντε εκατοστά 
323,017: τριακόσια είκοσι τρία και δεκαεπτά χιλιοστά 
0, 36: µηδέν κόµµα τριάντα έξι εκατοστά (ή τριάντα έξι εκατοστά). 
 
Για να συγκρίνουµε µεταξύ τους δεκαδικούς αριθµούς συγκρίνουµε πρώτα τα ακέραια µέ-

ρη τους. Αν τα ακέραια µέρη είναι ίσα, συγκρίνουµε διαδοχικά τα ψηφία των δεκάτων, εκα-
τοστών, χιλιοστών,  

Έτσι: 2,3 > 1,576,      28,35 > 28,305,     0,018 < 0,108 
Αν θέλουµε να τοποθετήσουµε τους δεκαδικούς αριθµούς  
0,35,    0,08,   1,21,    0,80  πάνω στην αριθµογραµµή τότε έχουµε  

 
• Στο τέλος ενός δεκαδικού όσα µηδενικά και αν βάλουµε δεν αλλάζει η αξία του. 

Παράδειγµα: 
2,3 = 2,30 = 2,300 
έναν ακέραιο µπορούµε να τον κάνουµε δεκαδικό αν βάλουµε στο τέλος του αριθµού την 

υποδιαστολή και µετά όσα µηδενικά θέλουµε:  
6 = 6,0 = 6,00 = 6,000 
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 1.2.1 Πρόσθεση δεκαδικών αριθµών 

Για να προσθέσουµε δεκαδικούς αριθµούς τοποθετούµε αυτούς τον έναν κάτω από τον 
άλλο έτσι ώστε οι υποδιαστολές να µπουν στην ίδια στήλη και κάθε ψηφίο µιας τάξης κάτω 
από το ψηφίο της ίδιας τάξης του προηγούµενου αριθµού.  

Αν κάποιος προσθετέος είναι ακέραιος ή έχει λιγότερα δεκαδικά ψηφία τότε τον συµπλη-
ρώνουµε µε µηδενικά.  

Κάνουµε την πρόσθεση όπως και στους φυσικούς αριθµούς και βάζουµε την υποδιαστολή 
στην ίδια θέση που βρίσκεται η υποδιαστολή των προσθετέων.  

 
Παράδειγµα:  
Να υπολογιστεί το άθροισµα: 17 + 3,75 + 208,3 + 2,035  έχουµε:  
 

2 0 8 , 3 0 0
1 7 , 0 0 0

3 , 7 5 0
2 , 0 3 5

2 3 1 , 0 8 5

+
 

 
 

 1.2.2 Αφαίρεση δεκαδικών αριθµών 

Για να αφαιρέσουµε δεκαδικούς αριθµούς γράφουµε τον έναν κάτω από τον άλλο έτσι ώ-
στε οι υποδιαστολές να µπουν στην ίδια στήλη και εκτελούµε την αφαίρεση όπως και στους 
φυσικούς αριθµούς.  

Η δοκιµή της αφαίρεσης γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στους φυσικούς αριθ-
µούς. 

Παράδειγµα:  
49,23 – 23,897  έχουµε:  

4 9 , 2 3 0
2 3 , 8 9 7

2 5 , 3 3 3

−                δοκιµή: 
2 5 , 3 3 3
2 3 , 8 9 7

4 9 , 2 3 0

+  
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 1.2.3 Πολλαπλασιασµός δεκαδικών αριθµών 

Για να πολλαπλασιάσουµε µεταξύ τους δεκαδικούς αριθµούς ή για να πολλαπλασιάσουµε 
δεκαδικό µε φυσικό, τους πολλαπλασιάζουµε σαν να είναι φυσικοί και στο γινόµενο τους, 
χωρίζουµε από τα δεξιά τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα δεκαδικά έχουν οι δύο αριθµοί µαζί.  

Όταν το γινόµενο δεν έχει αρκετά ψηφία για να χωρίσουµε µε υποδιαστολή τότε συµπλη-
ρώνουµε στην αρχή κάθε αριθµού όσα µηδενικά χρειάζονται.  

Η δοκιµή του πολλαπλασιασµού είναι ίδια µε την δοκιµή που κάνουµε στον πολλαπλα-
σιασµό φυσικών αριθµών. 

Παράδειγµα: 1o   
3,7 2,63⋅  γίνεται:  

 
Επίσης ο πολλαπλασιασµός 3,25 0,04⋅  γίνεται:  

3 , 2 5
0 , 0 4

0 , 1 3 0 0
 

(συµπληρώσαµε ένα µηδενικό για να δηµιουργήσουµε 4 δεκαδικά ψηφία 
Για να πολλαπλασιάσουµε ένα δεκαδικό αριθµό µε 10, 100, 1000, … γράφουµε τον δεκα-

δικό και µεταφέρουµε την υποδιαστολή αντίστοιχα µία, δύο, τρεις, … θέσεις δεξιά.  
Αν οι θέσεις είναι λιγότερες τότε συµπληρώνουµε µηδενικά στα δεξιά του αριθµού. 
Παράδειγµα 2ο:  
2,723 100 272,3⋅ =  
3,4 1000 3400⋅ =  
0,004 10 0,04⋅ =  
Για να πολλαπλασιάσουµε ένα φυσικό ή ένα δεκαδικό αριθµό µε 0,1,  0,01,   0,001, …, 

µεταφέρουµε την υποδιαστολή προς τα αριστερά µία, δύο, τρεις, … θέσεις αντίστοιχα. 
Παράδειγµα 3ο:  
28,75 0,1 2,875⋅ =  
3,14 0,01 0,0314⋅ =  
3873 0,001 3,873⋅ =  
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 1.2.4. ∆ιαίρεση δεκαδικών αριθµών 
Για να διαιρέσουµε δεκαδικό µε φυσικό, κάνουµε την διαίρεση σαν να ήταν ακέραιοι α-

ριθµοί, αλλά όταν κατεβάσουµε το πρώτο δεκαδικό ψηφίο βάζουµε στο πηλίκο υποδιαστολή. 
Παράδειγµα 1ο: 
  624,87 : 9 γίνεται:  

 
Όταν ο διαιρέτης είναι δεκαδικός τότε πολλαπλασιάζουµε τον διαιρετέο και το διαιρέτη 

µε 10, 100, 1000, …, ανάλογα µε πόσα δεκαδικά ψηφία έχει ο διαιρέτης και εκτελούµε την 
διαίρεση µε τους αριθµούς που προκύπτουν: 

Παράδειγµα 2ο:  
η διαίρεση 903,5 : 3,25 
Πρέπει να πολλαπλασιάζουµε και τους δύο αριθµούς µε 100 οπότε εκτελούµε την διαίρε-

ση: 90350 : 325  και έχουµε:  

 
Η δοκιµή στη διαίρεση είναι ίδια µε την δοκιµή που κάνουµε και στη διαίρεση των φυσι-

κών αριθµών.  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Να γράψετε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθµούς µε τα ψηφία των αριθµών:  
i) τριάντα δύο και είκοσι οκτώ εκατοστά: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ii) τετρακόσια πέντε και σαράντα πέντε χιλιοστά: . . . . . . . . . . . . .  
iii) µηδέν κόµµα τρία δέκατα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iv) εξήντα τρία και εξήντα τρία εκατοστά: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
v) επτά χιλιοστά: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

2. Στον αριθµό 347,286 να συµπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις:  
i) Το ψηφίο των εκατοστών είναι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ii) Το ψηφίο των δεκάδων είναι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iii) Το 6 είναι ψηφίο των . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iv) Το 2 είναι ψηφίο των . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

3. Να συµπληρώσετε το κατάλληλο σύµβολο (>, =, <) στα κενά:  
403,2 . . . . 49,298 49,6 . . . . 49,59 
3,22 . . . . 3,220 7,305 . . . . 7,35 
805 . . . . 8,05 0,0001 . . . .0,001 
 

4. Να τοποθετήσετε από το µικρότερο στο µεγαλύτερο τους αριθµούς:  
7,06 7,36 7,246 7,199 7,099 
 

5. Να γράψετε 3 αριθµούς µεταξύ του 1,54 και 1,56. 
 
6. Βοηθήστε τον ποντικό της παρακάτω εικόνας να ξεκινήσει από την είσοδο που βρίσκεται 

δίπλα του και να κινείται κάθε φορά οριζοντίως ή καθέτως σε γειτονικό κουτάκι που έχει 
µεγαλύτερο αριθµό από αυτόν στον οποίο βρίσκεται κάθε φορά για να φτάσει στην έξοδο 
µε το τυρί. 
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7. Να υπολογίσετε τα αθροίσµατα 
i) 0,003 + 2,75     ii)   2,063 + 7,35 
iii) 2,15 + 0,03 + 14,68 + 35,71   iv)  3,4 + 17 + 2,893 + 0,05 
 

8. Να υπολογίσετε το µήκος της περιµέτρου σε καθένα από τα οικόπεδα Α, Β, Γ και ∆ του 
παρακάτω σχεδίου. 

 
 
9. Να υπολογίσετε τις διαφορές:  

i) 457,8 – 29,86 ii) 65 – 4,065  
iii) 3975,503 – 39,53 iv) 3,75 – 0,002  
 

10. Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις µε τη σειρά που σηµειώνονται:  
i) 2,003 + 7,23 – 3,465 – 2,75 + 42  
ii) 0,03 + 0,103 – 0,120 + 3,233 – 1,75 
iii) 19,7 + 12,36 – 28,926 + 3 – 3,512  

 
11. Να εκτελέσετε τους παρακάτω πολλαπλασιασµούς:  

i) 4506 0,75⋅  ii) 1, 25 4,009⋅  
iii) 1008 6,405⋅  iv) 0,62 0,4⋅  
 

12. Να υπολογίσετε από µνήµης τα παρακάτω γινόµενα:  
i) 85 10⋅  8,5 100⋅  0,85 100⋅  
ii) 570 0,1⋅  5700 0,01⋅  5700 0,001⋅  
iii) 7,35 100⋅  0,735 10⋅  0,0735 1000⋅  
iv) 37 0,1⋅  370 0,01⋅  37 0,001⋅  

 
13. Χωρίς να εκτελέσετε τις πράξεις να βρείτε ποια από τα παρακάτω γινόµενα είναι ίσα µε-

ταξύ τους. 
28,7 3,71⋅  0, 287 371⋅  2870 3,71⋅  
287 0,371⋅  2,87 37,1⋅  28,7 37,1⋅  

 
14. Να εκτελέσετε τις διαιρέσεις:  

i) 75,9 : 3 ii) 294,72 : 12 
iii) 23,25 : 3,1 iv) 88,314 : 7,18 
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1.3. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Εφαρµογή:  
Ένας έµπορος υφασµάτων αγόρασε 230 µέτρα ύφασµα προς 32,3 € το µέτρο. Θέλει να 
κερδίσει συνολικά 4000 € από το συγκεκριµένο ύφασµα. Πόσο πρέπει να πουλάει το µέ-
τρο;  

Απάντηση: 
Ο έµπορος πλήρωσε 230 32,3 7429⋅ = € Για να κερδίσει συνολικά 4000 € πρέπει να ει-

σπράξει από τη πώληση του συγκεκριµένου υφάσµατος. 
7429 + 4000 = 11429 € 

Για να βρούµε την τιµή που πρέπει να πουλάει το µέτρο πρέπει να κάνουµε την διαίρεση: 
11429: 230. 

Έχουµε:  

 
Επειδή συναλλαγές γίνονται το πολύ σε µονάδες του € η τιµή που θα πουλά ο έµπορος 

µπορεί να είναι 50€ ή 49,7€ ή 49,69€ το µέτρο.  
∆ηλαδή στρογγυλοποιήσαµε τον αριθµό στο ψηφίο των µονάδων ή του δεκάτου ή του ε-

κατοστού αντίστοιχα.  
Για να στρογγυλοποιήσουµε έναν αριθµό σε µια τάξη του, ακολουθούµε τον παρακάτω 

κανόνα. 
 

• Αν το ψηφίο της επόµενης προς τα δεξιά τάξης είναι 0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4, αφήνουµε τα 
ψηφία του αριθµού όπως είναι µέχρι και την τάξη που γίνεται η στρογγυλοποίηση και 
αντικαθιστούµε µε µηδενικά όλα τα επόµενα ψηφία. 

 
• Αν το ψηφίο της επόµενης προς τα δεξιά τάξης είναι 5 ή 6 ή 7 ή 8 ή 9, αυξάνουµε κα-

τά µία µονάδα το ψηφίο της τάξης του γίνεται η στρογγυλοποίηση και αντικαθιστού-
µε µε µηδενικά όλα τα επόµενα ψηφία του αριθµού.  
παράδειγµα:  
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Αριθµός Θέση που θα στρογγυλευθεί Στρογγυλεµένος αριθµός 
392587 εκατοντάδα 392600 
452003 χιλιάδα 452000 
35,673 µονάδα 36 
12,674 δέκατα 12,7 
3,5453 χιλιοστό 3,545 

23,99673 εκατοστό 24 
 

Τη διαδικασία που ακολουθήσαµε στην διαίρεση του προβλήµατος στην αρχή της παρα-
γράφου την εφαρµόζουµε όταν σε µία διαίρεση το υπόλοιπο που προκύπτει δεν είναι 0, οπότε 
βάζουµε στο πηλίκο υποδιαστολή και προσθέτουµε 0 στο υπόλοιπο και συνεχίζουµε για να 
βρούµε µε µεγαλύτερη προσέγγιση το πηλίκο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όταν ο διαιρετέος είναι µικρότερος από τον διαιρέτη βάζουµε στο πηλίκο 0 και υποδια-

στολή και συνεχίζουµε προσθέτοντας µηδενικά στο διαιρετέο ή αν είναι δεκαδικός θεωρώ-
ντας αυτόν ως φυσικό. 

Παράδειγµα:  
η διαίρεση 37 : 75 γίνεται:  

 
ενώ η διαίρεση 1,764 : 28 γίνεται:  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω αριθµούς στο υπογραµµισµένο ψηφίο:  
i) 11,584  iv) 4,0198  
ii) 8, 352  v) 7,3926  
iii) 2759  vi) 29963 
 

2. Να στρογγυλοποιηθούν οι αριθµοί 6523, 17892 και 29656 στην πλησιέστερη:  
i) εκατοντάδα ii) χιλιάδα  
 

3. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον αριθµό σελίδων πέντε βιβλίων:  

Βιβλίο Α Β Γ ∆ Ε 
Σελίδες 236 217 228 249 214 

i) Να στρογγυλοποιηθούν οι αριθµοί στην πλησιέστερη δεκάδα. 
ii) Να κατατάξετε τα βιβλία σύµφωνα µε το πάχος τους αρχίζοντας από το πιο λεπτό. 
 

4. Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω αριθµούς στο i) δέκατο και ii) το εκατοστό. 
9,1260 7,020 428,77 2,196 
 

5. Να εκτελέσετε τις διαιρέσεις:  
i) 778 : 16 ii) 38,25 : 5 
iii) 266 : 35 iv) 429 : 65 
 

6. Να εκτελέσετε τις διαιρέσεις µε προσέγγιση εκατοστού  
i) 275 : 43 ii) 38,6 : 2,7 
iii) 39,267 : 0,07 

7. Θέλουµε να χωρίζουµε ένα σωλήνα 5 µέτρων σε 14 ίσα κοµµάτια. Τι µήκος θα έχει κάθε 
κοµµάτι;  

 
8. Ένας ράφτης κατασκεύασε από ένα τόπι ύφασµα µήκους 40 µέτρων 7 ίδια κουστούµια. 

Πόσα µέτρα ύφασµα χρειάστηκε για κάθε κουστούµι; Να στρογγυλοποιήσετε το αποτέλε-
σµα στο εκατοστό. 

 
9. Η κυρία Αφροδίτη αγόρασε 4,75 µέτρα ύφασµα για κουρτίνες και πλήρωσε 38,95€. Χρει-

άζεται ακόµα 4,25 µέτρα ύφασµα. Πόσα θα πληρώσει;  
 
 

 



1.4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 
 
 
 
 
 

Εφαρµογή 1η:  
Ένας έµπορος των λαϊκών αγορών πούλησε τη ∆ευτέρα 300 κιλά πατάτες και εισέπραξε 
210 €, Τη Τρίτη πούλησε 120 κιλά περισσότερα από την ∆ευτέρα και 20 κιλά λιγότερα 
από την Τετάρτη και εισέπραξε 84€ περισσότερα από τη ∆ευτέρα και 14 € λιγότερα από 
την Τετάρτη. 
i) Πόσα κιλά πούλησε κάθε µέρα και πόσα χρήµατα εισέπραξε; 
ii) Πόσα κιλά πούλησε συνολικά και τις τρεις µέρες και πόσα χρήµατα εισέπραξε. 

Απάντηση: 
i) Τη Τρίτη πούλησε 300 + 120 = 420 κιλά και εισέπραξε  

210 + 84 = 294 €  
Την Τετάρτη πούλησε 420 + 20 = 440 κιλά και εισέπραξε  
294 + 14 = 308 €  

ii) Συνολικά όλες τις µέρες πούλησε: 300 + 420 + 440 = 1160 κιλά και εισέπραξε:  
210 + 294 + 308 = 812€  
 
 
 
 
 
 

Εφαρµογή 2η:  
Αν δανειστούµε από κάποιον 1500€ θα µπορέσουµε να πληρώσουµε ένα χρέος 3500 € και 
θα µας περισσέψουν και 170€. Πόσα χρήµατα έχουµε αρχικά:  

Απάντηση: 
3500 + 170 = 3670 € 
Εφόσον έχουµε δανειστεί 1500€ άρα αρχικά είχαµε  
3670 – 1500 = 2170 €  
 
 
 
 
 
 

Για την επίλυση ενός προβλήµατος κάνουµε πρόσθεση όταν:  
• ∆ίνονται δύο ή περισσότεροι αριθµοί και ζητείται το άθροισµά τους. 
• ∆ίνεται ένας αριθµός και ζητείται ένας άλλος µεγαλύτερός του και ταυτόχρονα 

γνωρίζουµε την διαφορά των δύο αριθµών. 

Για την επίλυση ενός προβλήµατος χρησιµοποιούµε πολλαπλασιασµό όταν:  
• Γνωρίζουµε την τιµή µιας µονάδας και ζητάµε την τιµή πολλών µονάδων. 
• Ζητάµε το πολλαπλάσιο ενός αριθµού. 
• Όταν γνωρίζουµε ένα µέρος µιας ποσότητας και ζητάµε ολόκληρη την ποσότητα.

Για την επίλυση ενός προβλήµατος κάνουµε αφαίρεση όταν:  
• Ζητάµε τη διαφορά δύο οµοειδών ποσοτήτων ή δύο αριθµών. 
• Θέλουµε να ελαττώσουµε κάποιο αριθµό κατά µία συγκεκριµένη ποσότητα. 
• Θέλουµε να συγκρίνουµε µεταξύ τους δύο αριθµούς. 
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Εφαρµογή 3η:  
Σε ένα εργοστάσιο εργάζονται 35 εργάτες. Από αυτούς οι 18 έχουν ηµεροµίσθιο 35€, οι 
12 έχουν ηµεροµίσθιο 45€ και οι υπόλοιποι 60€. Πόσα χρήµατα πληρώνει η εταιρία την 
εβδοµάδα (5 µέρες εργασίας);  

Απάντηση: 
Οι 18 εργάτες παίρνουν την ηµέρα 18 35 630⋅ = € 
Οι 12 εργάτες παίρνουν την ηµέρα 12 45 540⋅ = € 
Οι υπόλοιποι εργάτες είναι 35 – 18 – 12 = 5 εργάτες 
οι οποίοι παίρνουν την ηµέρα 5 60 300⋅ = € 
Συνολικά το εργοστάσιο πληρώνει την ηµέρα  

630 + 540 + 300 = 1470 € 
Για τις 5 εργάσιµες µέρες της εβδοµάδας πληρώνει 

1470 5 7350⋅ = .€ 
 
 
 
 
 
 
 

Εφαρµογή 4η:  
Ένα βαρέλι γεµάτο µε κρασί αξίζει 900€. Αδειάζουµε από το βαρέλι 37 λίτρα κρασί και 
το υπόλοιπο αξίζει 678€. Πόσα λίτρα κρασί χωράει το βαρέλι; 

Απάντηση: 
Η αξία των 37 λίτρων που αδειάσαµε είναι:  
900 – 678 = 222€. Οπότε κάθε λίτρο αξίζει 222 : 37 = 6€. 
Άρα η χωρητικότητα του βαρελιού είναι 900 : 6 = 150 λίτρα. 

Εφαρµογή 5η:  
Σε ένα φυλάκιο βρίσκονται σήµερα 72 στρατιώτες που έχουν τρόφιµα για 15 µέρες. Αν 
µετά από 5 µέρες έλθουν άλλοι 8 στρατιώτες, για πόσες µέρες θα επαρκέσουν τα τρόφι-
µα;  

Απάντηση: 
Οι µερίδες του φαγητού που υπάρχουν στο φυλάκιο είναι 72 5 360⋅ =  µερίδες. Μένουν 

ακόµη 1080 – 360 = 720 µερίδες για να περάσουν 72 + 8 = 80 στρατιώτες. Οπότε οι ηµέρες 
που επαρκούν τα τρόφιµα ακόµη είναι 720 : 80 = 9 ηµέρες. 

Για την επίλυση ενός προβλήµατος κάνουµε διαίρεση όταν:  
• Γνωρίζουµε την τιµή πολλών µονάδων και ζητάµε την τιµή της µονάδας  

(διαίρεση µερισµού) 
• Γνωρίζουµε την τιµή µιας µονάδας και την τιµή πολλών οµοειδών µονάδων προς 

αυτή την µονάδα και ζητάµε πλήθος των µονάδων (διαίρεση µέτρησης). 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Ένα χρηµατικό ποσό µοιράστηκε σε τρία άτοµα. Ο πρώτος πήρε 1270 €, ο δεύτερος 138€ 
περισσότερα του πρώτου και ο τρίτος 272€ περισσότερα από το δεύτερο. Πόσο ήταν ολό-
κληρο το ποσό;  

 
2. Σε ένα λεωφορείο ταξιδεύουν 55 άτοµα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι άνδρες και τα 

παιδιά είναι 33, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά είναι µαζί 30. Πόσοι είναι οι άντρες, οι γυ-
ναίκες και τα παιδιά;  

 
3.  Τρεις δεξαµενές πετρελαίου περιέχουν διαφορετική ποσότητα. Από την α΄ δεξαµενή βά-

ζουµε 867 λίτρα στην β΄ δεξαµενή και 833 λίτρα στην τρίτη ώστε  να έχουν την ίδια ποσό-
τητα. Αν η δεύτερη δεξαµενή περιέχει τώρα 1800 λίτρα, πόσα λίτρα περιέχει αρχικά η κά-
θε δεξαµενή; 

 
4. 12 εργάτες εργάζονται 5 µέρες την εβδοµάδα. Πόσα χρήµατα θα πάρουν αν εργαστούν για 

8 εβδοµάδες µε ηµεροµίσθιο 40 €; 
 
5. Ένα κιβώτιο περιέχει 6 στρώµατα µε σαπούνια. Κάθε στρώµα έχει 4 σειρές, κάθε σειρά έει 

5 πλάκες µε σαπούνια και κάθε πλάκα σαπουνιού κοστίζει 42 λεπτά του €. Πόσο είναι η 
αξία των σαπουνιών που περιέχει όλο το κιβώτιο; 

 
6. Ο Γιώργος έχει 27€. Πόσα τετράδια µπορεί να αγοράσει µε τα χρήµατα αυτά, αν κάθε τε-

τράδιο αξίζει 4€ και πόσα χρήµατα θα του µείνουν; 
 
7. Ένα πλοίο αναχωρεί από το λιµάνι της Πάτρας µε µέση ταχύτητα 25 µίλια την ώρα. Αργό-

τερα αναχώρησε ένα άλλο ταχύπλοο µε µέση ταχύτητα 45 µίλια την ώρα και έφτασε το α΄ 
σε 5 ώρες. Πόσες ώρες αργότερα ξεκίνησε το β΄ πλοίο από το α΄;  

 
8. ∆ύο παιδιά συγκέντρωσαν από τα κάλαντα 36€ σε 27 κέρµατα του 1€ και των 2€. Πόσα 

κέρµατα του 1€ και πόσα των 2€ είχαν;  
 
9. Έµπορος αγόρασε 135 µέτρα ύφασµα προς 28€ το µέτρο. Πόσο πρέπει να πουλήσει το µέ-

τρο του υφάσµατος για να κερδίσει από όλο το ύφασµα 1755€ και πόσα χρήµατα θα ει-
σπράξει από την πώληση;  

 
10. Μια µοδίστρα εισπράττει 224€ την εβδοµάδα και ξοδεύει 25€ την ηµέρα. µετά από πόσο 

χρόνο θα εξοικονοµήσει 735€ για να αγοράσει µια επαγγελµατική ραπτοµηχανή;  
 
11. Ένα συνεργείο ελαιοχρωµατισµού ανέλαβε να παραδώσει µια πολυκατοικία βαµµένη σε 

30 µέρες. Η συνολική επιφάνεια των τοίχων που θα βαφτούν είναι 6768 τ.µ. Αφού το συ-
νεργείο δούλεψε για 12 µέρες, λόγω κακοκαιρίας σταµάτησαν να βάφουν για 6 µέρες. 
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Πόσα τ.µ. παραπάνω πρέπει να βάφουν για να παραδώσουν την πολυκατοικία βαµµένη 
στον καθορισµένο χρόνο;  

 
12. Ένα οικόπεδο σχήµατος ορθογωνίου έχει µήκος 74,2 m και πλάτος 37,8 m. Θέλουµε να 

το περιφράξουµε µε συρµατόπλεγµα το οποίο στοιχίζει 1,2€ το τρέχον µε µέτρο και ο ερ-
γάτης που θα το περιφράξει ζήτησε αµοιβή 2,5€ για κάθε µέτρο που τοποθετεί. Πόσα µέ-
τρα σύρµα θα χρειαστούµε και πόσα χρήµατα θα κοστίσει η περίφραξη;  

 
13. Μια λάµπα φωτισµού απέχει από το έδαφος 5,4 µέτρα. Ένας εργάτης διαθέτει µια πτυσ-

σόµενη σκάλα η οποία έχει 12 σκαλοπάτια που απέχουν µεταξύ τους απόσταση 0,3 µέ-
τρα. Το πρώτο σκαλοπάτι απέχει από τη βάση της σκάλας 0,5 µέτρα και το τελευταίο 
σκαλοπάτι 0,4 µέτρα από την κορυφή της σκάλας. Αν ο εργάτης έχει ύψος 1,80 µέτρα να 
εξετάσετε αν µπορεί να αλλάξει την λάµπα ή όχι;  

 
14. Σε µια ηµερήσια εκδροµή έλαβαν µέρος 14 άτοµα, άνδρες και γυναίκες και ξόδεψαν συνο-

λικά 620,2 €. Καθένας από τους άνδρες ξόδεψε 53 € και καθεµία από τις γυναίκες 32,7 €. 
Πόσοι ήταν οι άνδρες και πόσες οι γυναίκες;  

 
 
 



 

2. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

 

2.1 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
Αν υποθέσουµε ότι χωρίζουµε ένα µήλο, δηλαδή µία ακέραια µονά-

δα σε δυο ίσα µέρη. Το καθένα από αυτά τα δυο µέρη είναι και πάλι 
µια µονάδα, αλλά όχι ακέραια. Είναι µια κλασµατική µονάδα (κλάσµα 
ονοµάζεται ένα κοµµάτι του συνόλου). Το ονοµάζουµε ένα δεύτερο 

και γράφουµε 1
2

. 

 
 
 
Ο αριθµός 1 φανερώνει ότι έχουµε το ένα από τα 

ίσα µέρη της ακέραιης µονάδας και ονοµάζεται  
αριθµητής. 

O αριθµός 2 φανερώνει σε πόσα ίσα µέρη χωρί-
σαµε την ακέραιη µονάδα και ονοµάζεται παρονοµαστής. 

 
Αν τώρα κόψουµε το µήλο σε τέσσερα ίσα µέρη, τότε το καθένα 

από τα µέρη αυτά είναι το ένα τέταρτο του µήλου ή το κλάσµα 1
4

. 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι ο εκπαιδευόµενος να κατανοήσει την έννοια του όλου και του 
επιµέρους, καθώς και να συσχετίσει την έννοια του κλάσµατος. 
 
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα: Ο εκπαιδευόµενος να µπορεί να συγκρίνει και να εκτελεί 
πράξεις µε κλάσµατα, καθώς και να εφαρµόζει τις γνώσεις αυτές σε καθηµερινά προβλήµα-
τα. 
Βασικές έννοιες: 
• Κλάσµα 
• Αριθµητής 
• Παρονοµαστής 
• Ισοδύναµα κλάσµατα 
• Οµώνυµα – Ετερώνυµα κλάσµατα 
• Σύνθετα κλάσµατα 
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Παρατηρούµε τώρα ότι τα κοµµάτια που είναι το 1
4

 του µήλου είναι µικρότερα από τα 

κοµµάτια που είναι το 1
2

 του µήλου.  

∆ηλαδή σε όσα περισσότερα ίσα µέρη χωρίζουµε την ακέραιη µονάδα τόσο µικρότερη εί-
ναι η κλασµατική µονάδα. 

 

Συµπεράσµατα: 
1. Κάθε κλασµατική µονάδα παριστάνει το πηλίκο µιας διαίρεσης της µονάδας δια του 

παρονοµαστή. 
2. Από δύο κλασµατικές µονάδες µεγαλύτερη είναι αυτή που έχει τον µικρότερο παρονο-

µαστή. 
 

Έκφραση υποσυνόλων µε κλάσµατα 

Ένα σύνολο από όµοια πράγµατα αποτελεί µία ακέ-
ραιη µονάδα. Τα υποσύνολα που δηµιουργούνται από µε-
ρικά από τα στοιχεία του συνόλου µπορούν να περιγρά-
φουν ποσοτικά µε ένα κλάσµα. 

Παράδειγµα:  
Αν έχουµε 20 κεράσια και δώσουµε σε έναν φίλο µας 

το 1
4

 τότε, όπως βλέπουµε στο διπλανό σχήµα, ο φίλος 

µας θα πάρει 5 κεράσια.  
∆ηλαδή χωρίζουµε τα 20 κεράσια σε 4 οµάδες των 5 

κοµµατιών και του δίνουµε τη µία οµάδα. 

Προκύπτει έτσι η πράξη 1 20 5
4
⋅ = . 

 

Συµπέρασµα: 
Για να βρούµε τι µέρος ενός αριθµού είναι η κλασµατική µονάδα, διαιρούµε τον αριθµό 

µε τον παρονοµαστή του κλάσµατος. 
Αν τώρα δώσουµε στο φίλο µας άλλα 5 κεράσια, τότε θα του έχουµε δώσει συνολικά 10 

κεράσια ή τα: 1 1 2
4 4 4
+ =  των κερασιών. 

Προκύπτει έτσι η πράξη 2 20 10
4
⋅ =  ή 20 : 4 = 5 και 2 5 10⋅ = . 
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Συµπεράσµατα: 
1. Για να βρούµε τι µέρος ενός αριθµού είναι ένα κλάσµα, διαιρούµε τον αριθµό µε τον 

παρονοµαστή και πολλαπλασιάζουµε το αποτέλεσµα µε τον αριθµητή. 
2. Κάθε κλάσµα παριστάνει το πηλίκο της διαίρεσης του αριθµητή δια του παρονοµαστή. 

 

Εφαρµογή 1η: 

Παρατηρώντας το διπλανό σχήµα να γράψετε ποια κλα-
σµατική µονάδα αντιπροσωπεύει το καθένα από τα αριθ-
µηµένα µέρη και στη συνέχεια να τα βάλετε σε µια σειρά 
από το µικρότερο στο µεγαλύτερο χρησιµοποιώντας το 
σύµβολο της ανισότητας. 

Απάντηση: 
Το κοµµάτι 1 αντιπροσωπεύει την ακέραια µονάδα, δη-

λαδή το κλάσµα 1
1

 ή το 1. 

Το κοµµάτι 2 αντιπροσωπεύει την κλασµατική µονάδα 1
2

. 

Το κοµµάτι 3 είναι η κλασµατική µονάδα 1
4

 και το κοµµάτι 4 είναι η κλασµατική µονάδα 1
8

.  

Είναι 1 1 1 1
8 4 2 1
< < < . 

Εφαρµογή 2η: 

Το 1
4

 της ώρας πόσα λεπτά είναι; 

Απάντηση: 
Γνωρίζουµε ότι η µία ώρα έχει 60 λεπτά, οπότε θέλουµε να βρούµε το 

1 60
4
⋅ . 

Για το λόγο αυτό διαιρούµε το 60 µε το 4. Είναι 60 : 4 =15.  

Άρα το 1
4

 της ώρας είναι 15 λεπτά. 

Εφαρµογή 3η: 

Σε ένα καλάθι υπάρχουν 4 µήλα, 3 πορτοκάλια και 5 αχλάδια. Τι µέρος του συνόλου εί-
ναι: α) τα µήλα, β) τα αχλάδια, γ) τα πορτοκάλια; 
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Απάντηση: 
α) Συνολικά στο καλάθι υπάρχουν 4 + 3 + 5 = 12 φρούτα. Τα µήλα είναι τα 4 από τα 12 

φρούτα ή τα 4
12

 του συνόλου. 

β) Τα αχλάδια είναι τα 5 από τα 12 φρούτα ή τα 5
12

 του συνόλου. 

γ) Τα πορτοκάλια είναι τα 3 από τα 12 φρούτα ή τα 3
12

 του συνόλου. 

 

Εφαρµογή 4η: 

Η συνολική επιφάνεια της Γης είναι περίπου 513.000,000 τετρα-

γωνικά χιλιόµετρα (τ.χλµ.). Η θάλασσα καλύπτει περίπου τα 2
3

 

της επιφάνειας της. Πόσα τ. χλµ. είναι η ξηρά; 
 

Απάντηση: 
Η συνολική επιφάνεια της γης αντιπροσωπεύεται από το κλάσµα 

3
3

, (οποιοδήποτε κλάσµα µε παρονοµαστή ίσο µε τον αριθµητή αποτελεί µια ακέραια µονά-

δα). 

Επειδή η θάλασσα είναι τα 2
3

 της επιφάνειάς της, η ξηρά θα είναι το υπόλοιπο 1
3

. 

Είναι: 513.000.000 : 3 171.000.000= . 

∆ηλαδή 1 513.000.000 171.000.000
3
⋅ = . 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1.  Να γράψετε κάτω από κάθε σχήµα τη κλασµατική µονάδα που αντιπροσωπεύει το χρωµα-
τιστό µέρος. 

 
2.  Να γραµµοσκιάσετε σε κάθε σχήµα το µέρος που αντιστοιχεί στην κλασµατική µονάδα 

που αναγράφεται. 

 
3.  Σε µια δηµοσκόπηση που έγινε στους µαθητές ενός σχολείου 

για το ποιο άθληµα προτιµούν, οι απαντήσεις δίνονται στο δι-
πλανό διάγραµµα. Να γράψετε τις κλασµατικές µονάδες που 
αντιπροσωπεύουν το µέρος του συνόλου των µαθητών που 
προτιµά το κάθε άθληµα. 
 

4.  Να βάλετε το σύµβολο της ανισότητας στα παρακάτω ζευγά-
ρια κλασµατικών µονάδων. 

1 1...
2 5

      1 1...
6 3

      1 1...
10 100

      1 1...
11 12

 

 
 
 

5.  Να διατάξετε τις παρακάτω κλασµατικές µονάδες από τη µικρότερη στη µεγαλύτερη, χρη-
σιµοποιώντας το σύµβολο της ανισότητας. 

1 1 1 1 1 1
14 15 3 9 12 6

 

 
6.  Να γράψετε κάτω από κάθε σχήµα τον κλασµατικό αριθµό που δηλώνει τι µέρος του κάθε 

σχήµατος είναι οι χρωµατισµένες περιοχές. 
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7. Ο Νίκος ισχυρίζεται ότι από το διπλανό σύνολο 

φρούτων, οι µπανάνες είναι το 1
3

.  

Έχει δίκιο και γιατί; 
 
 
 
 

8.  α) Να γράψετε µε τη µορφή κλάσµατος τις παρακάτω 
διαιρέσεις: 

3 : 7 4 : 9 12 : 23= = =  
β) Να γράψετε τις διαιρέσεις τα κλάσµατα: 

5 7 3
8 9 16
= = =  

9.  Έχουµε δύο κουτιά µε σοκολατάκια. Το ένα περιέχει 12 σοκολατάκια και το άλλο 20. Αν 

από το πρώτο πάρουµε τα 3
4

 και από το δεύτερο τα 2
5

, τότε πόσα σοκολατάκια συνολικά 

θα έχουµε πάρει; 
 

10. Βρίσκω πόσα λεπτά της ώρας είναι: 

α) το 1
6

 β) τα 3
10

 γ) τα 3
4

 δ) τα 2
5

 

 
11. Τι µέρος του µήνα είναι: 

α) οι 10 ηµέρες β) οι 2 εβδοµάδες γ) οι 20 ηµέρες 
 

12. Ποιο µέρος του ενός κιλού, είναι: 
α) τα 250 γραµµάρια, β) τα 100 γραµµάρια  γ) τα 750 γραµµάρια 

13. Ο Παναγιώτης για να αγοράσει µία µπλούζα που κόστιζε 20 ευρώ, διέθεσε το 1
5

 των 

χρηµάτων που διέθετε. Πόσα χρήµατα είχε µαζί του ο Παναγιώτης; 
 

14. Η Ελλάδα έχει έκταση περίπου 132.000 τ.χλµ.. Αν τα 5
6

 του εδάφους της χαρακτηρίζο-

νται ορεινά τότε πόσα τ.χλµ. είναι οι πεδιάδες; 
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 2.1.1. Σύγκριση κλασµάτων –Σύγκριση κλασµάτων µε τη µονάδα 

Ο Κώστας έφαγε τη µια µέρα τα 3
4

 του φαγητού που περιείχε το πιάτο του, την άλλη µέρα 

τα 4
4

 και την τρίτη ηµέρα τα 7
4

 του πιάτου του. Του έφτανε του Κώστα ένα πιάτο φαγητό 

την ηµέρα; 
Αν χωρίσουµε το ένα πιάτο φαγητό σε 4 ίσα µέρη, τότε ο Κώστας 

την πρώτη ηµέρα έφαγε τα 3 µέρη. ∆ηλαδή έφαγε λιγότερο από ένα 
πιάτο φαγητό. 

Είναι 3 1
4
<  γιατί 3 < 4. 

 
Τη δεύτερη ηµέρα έφαγε και τα 4 µέρη του φαγητού του.  

Είναι 4 1
4
=  γιατί 4 = 4. 

 
 
 

Την τρίτη ηµέρα ο Κώστας έφαγε 1 πιάτο φαγητό 4
4

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 και 

τα 3 από τα 4 µέρη ενός δεύτερου πιάτου. ∆ηλαδή την Τρίτη 
ηµέρα δεν έφτασε στον Κώστα ένα πιάτο φαγητό. 

Είναι 7 1
4
>  γιατί 7 > 4.  Ακόµη 7 4 3 31

4 4 4 4
= + = +  ή 31

4
. 

 

– Ο αριθµός 31
4

 έχει και ακέραιο µέρος και κλασµατικό γι’ αυτό ονοµάζεται µεικτός α-

ριθµός. 

Ακόµη παρατηρούµε ότι τα δύο πιάτα φαγητό ισοδυναµούν µε το κλάσµα 8
4

, δηλαδή 

82
4

= , όµοια 42
2

=  ή 22
1

= . 

Συµπεράσµατα: 

1. Ένα κλάσµα που έχει αριθµητή µικρότερο από τον παρονοµαστή, είναι µικρότερο της 
µονάδας. 

2. Ένα κλάσµα που έχει αριθµητή ίσο µε τον παρονοµαστή, είναι ίσο µε τη µονάδα. 
3. Ένα κλάσµα που έχει αριθµητή µεγαλύτερο από τον παρονοµαστή, είναι µεγαλύτερο 

της µονάδας. 
4. Ένας ακέραιος µπορεί να γραφεί ως κλάσµα µε παρονοµαστή το 1. 

 

 

 

3η µέρα 
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Σύγκριση κλασµάτων 

Εφαρµογή 1η:  
Τρία αυτοκίνητα ξεκινούν ταυτόχρονα από την Αθήνα µε προορισµό τη Θεσσαλονίκη. 

Μετά από 3 ώρες το αυτοκίνητο Α έχει διανύσει τα 3
6

 της απόστασης, το αυτοκίνητο Β 

τα 4
6

 και το αυτοκίνητο Γ τα 3
9

 της απόστασης. Ποιο αυτοκίνητο έχει καλύψει τη µι-

κρότερη και ποιο τη µεγαλύτερη απόσταση; 

Απάντηση: 
Για να βρούµε ποιο αυτοκίνητο έχει καλύψει τη µικρότερη και ποιο τη µεγαλύτερη από-

σταση, πρέπει να διατάξουµε τα κλάσµατα 3 4,
6 6

 και 3
9

. 

– Για να συγκρίνουµε τα κλάσµατα 3
6

 και 4
6

, χωρίζουµε την απόσταση Αθήνα - Θεσσα-

λονίκη σε 6 ίσα µέρη και παίρνουµε αντίστοιχα 3 και 4 από αυτά. 

∆ηλαδή 3 4
6 6
< . 

Τα κλάσµατα 3
6

, 4
6

 επειδή αντιπροσωπεύουν ίσα µέρη της ίδιας µονάδας (έχουν τον ίδιο 

παρονοµαστή) και λέγονται οµώνυµα κλάσµατα. 

– Για να συγκρίνουµε τα κλάσµατα 3
6

 και 3
9

, χωρίζουµε, την ίδια απόσταση, µια φορά σε 

6 ίσα µέρη και µία φορά σε 9 ίσα µέρη και παίρνουµε 3 από αυτά. 
Επειδή τα 6 τµήµατα της απόστασης είναι µεγαλύτερα από τα 9 τµήµατα της ίδιας από-

στασης, ισχύει 3 3
6 9
> . 

Τα κλάσµατα 3
6

 και 3
9

 επειδή αντιπροσωπεύουν διαφορετικά µέρη της ίδιας µονάδας  

(έχουν διαφορετικούς παρονοµαστές) και λέγονται ετερώνυµα κλάσµατα. 

Εποµένως 3 3 4
9 6 6
< < . 

Άρα µεγαλύτερη απόσταση έχει καλύψει το αυτοκίνητο Β ενώ µικρότερη το Γ. 
Συµπεράσµατα: 
1. Από δύο οµώνυµα κλάσµατα µεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει το µεγαλύτερο αριθµητή. 
2. Από δύο ετερώνυµα κλάσµατα που έχουν τους ίδιους αριθµητές, µεγαλύτερο είναι εκεί-

νο που έχει το µικρότερο παρονοµαστή. 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1.  Να συµπληρώσετε στα παρακάτω ζεύγη το σύµβολο της ισότητας ή της ανισότητας. 
3 6 9...1 ...1 1...
8 6 1

 

0 7 4...1 1... 4...
5 5 1

 

 
2. Να περιγράψετε µε ένα κλάσµα, το χρωµατισµένο µέρος σε κάθε µια από τις παρακάτω 

περιπτώσεις:  
 

 
3.  Να συµπληρώσετε τους όρους που λείπουν για να σχηµατιστούν κλάσµατα: 

α) µεγαλύτερα της µονάδας: ... 9 ..., ,
6 ... ...

 

β) µικρότερα της µονάδας: ... 8 ..., ,
5 ... ...

 

γ) ίσα µε τη µονάδα: ... 14 ..., ,
7 ... ...

 

 
4.  Να αντιστοιχίσετε τους µεικτούς αριθµούς της στήλης Α µε τα ισοδύναµα τους κλάσµατα 

στης στήλης Β. 
 

Α Β 
43
7

 28
5

 

12
5

 25
7

 

212
7

 86
7

 

35
5

 11
5

 

5.  Να µετατραπούν τα παρακάτω κλάσµατα σε µεικτούς αριθµούς: 10
9

, 35
8

, 23
10

, 101
50

. 
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6.  Μια οµάδα 5 ανθρώπων µοίρασε  8 µήλα. Πόσα µήλα πήρε ο καθένας; 
 

7. Να συµπληρώσετε το κενό, στα παρακάτω ζεύγη κλασµάτων, µε το σύµβολο της ανισότη-
τας. 

3 1 5 7 1 2...... ...... 5 ......5
4 4 8 8 3 3
6 6 3 3 8 11 4 4...... ...... ...... 3 ......3

16 12 7 5 15 15 4 9

 

 
8.  Να διατάξετε από το µικρότερο στο µεγαλύτερο τα παρακάτω κλάσµατα, χρησιµοποιώ-

ντας το σύµβολο της ανισότητας. 
8 8 9 8 11, , , ,

12 20 12 25 12
 

 
9.  Στο αγώνισµα των 1500 µέτρων, σε µία διοργάνωση συµµετέχουν 4 αθλητές. Σε κάποιο 

χρονική στιγµή του αγώνα ο αθλητής Α είχε καλύψει τα 4
7

 της απόστασης, ο Β τα 6
7

, ο  

Γ τα 4
8

 και ο ∆ τα 4
9

 της απόστασης. 

Να κατατάξετε τους αθλητές µε βάση την απόσταση που είχαν διανύσει εκείνη τη στιγµή. 
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 2.1.2 Ισοδύναµα Κλάσµατα 

Εφαρµογή:  
Έχουµε 12 κεράσια και τα µοιράζουµε σε 3 ανθρώπους 

µε τον εξής τρόπο: Ο πρώτος θα πάρει το 1
3

, ο δεύτερος 

τα 2
6

 και ο τρίτος τα 4
12

 των κερασιών. Πόσα κεράσια 

πήρε ο καθένας; 

Απάντηση: 
Για να βρούµε πόσα κεράσια πήρε ο πρώτος θα χωρίσουµε τα 12 κεράσια σε 3 οµάδες. Εί-

ναι 12 : 3 = 4. Άρα 1 12 4
3
⋅ = , οπότε ο πρώτος πήρε 4 κεράσια. 

Για τον δεύτερο έχουµε:12 : 6 2=  και 2 2 4⋅ = . 

∆ηλαδή 2 12 4
6
⋅ = , οπότε και ο δεύτερος πήρε 4 κεράσια.  

Για τον τρίτο έχουµε:12 : 12 = 1 και 4 1 4⋅ = . 

Είναι 4 12 4
12

⋅ = , οπότε και ο τρίτος πήρε 4 κεράσια. Παρατηρούµε ότι και οι τρεις άν-

θρωποι πήραν τον ίδιο αριθµό κερασιών. ∆ηλαδή τα κλάσµατα 1 2 4, ,
3 6 12

 έχουν διαφορετι-

κούς όρους αλλά την ίδια αξία. Τα κλάσµατα αυτά λέγονται ισοδύναµα.  
 

Συµπεράσµατα:  
1. Αν πολλαπλασιάσουµε και τους δύο όρους ενός κλάσµατος µε τον ίδιο αριθµό, προκύ-

πτει ισοδύναµο κλάσµα. 
2. Αν διαιρέσουµε και τους δύο όρους ενός κλάσµατος µε τον ίδιο αριθµό, προκύπτει ισο-

δύναµο κλάσµα. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται απλοποίηση του κλάσµατος, γιατί προ-
κύπτει απλούστερη µορφή του αρχικού κλάσµατος. 
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∆ηµιουργία οµώνυµων κλασµάτων 

Εφαρµογή:  

Από µία σοκολάτα κόβουµε το 1
4

 και τα 2
3

 της και τα δίνουµε σε δύο ανθρώπους Α και 

Β. Ποιος πήρε το µεγαλύτερο κοµµάτι; 

Απάντηση: 
Για να λύσουµε το πρόβληµα αυτό πρακτικά, πρέπει να χωρίσουµε τη σοκολάτα, µια φορά 

σε 4 µέρη και πάρουµε το 1 και µια φορά σε 3 µέρη και να πάρουµε τα 2.  
Το πρόβληµα αυτό επιλύεται πιο εύκολα αν καταφέρουµε και µετατρέψουµε τα κλάσµατα 

1
4

 και 2
3

 σε ισοδύναµά τους µε τον ίδιο παρονοµαστή, έτσι ώστε να χωρίσουµε τη σοκολάτα 

µόνο µία φορά σε ίσα µέρη. 
Ο κοινός παρονοµαστής των ισοδυνάµων, προς τα αρχικά, κλασµάτων είναι πολλαπλάσιο 

των αρχικών παρονοµαστών.  
Συνήθως βρίσκουµε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιό τους (Ε.Κ.Π.) µε την εξής διαδικα-

σία: 
• Τοποθετούµε τους παρονοµαστές του ένα δίπλα στον άλλο και µετά τον 

τελευταίο φέρνουµε µία κάθετη γραµµή. 
 
 
 
• Βρίσκουµε τον µικρότερο ακέραιο, διαφορετικό της µονάδας που διαι-

ρεί κάποιον από αυτούς και τον βάζουµε δεξιά της γραµµής. 
Στην περίπτωσή µας το 2 διαιρεί το 4 οπότε το 2 τοποθετείται δεξιά της 

γραµµής. 
 
• Κάτω από τους παρονοµαστές γράφουµε το πηλίκο της διαίρεσής τους 

µε το 2. 
 
 
 
• Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί, ώστε στη τε-

λευταία γραµµή να υπάρχουν µόνο µονάδες. 
 
 
 

4 3 2
 

4 3 2
2 3  

4 3
 

4 3 2
2 3 2
1 3
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• Τέλος πολλαπλασιάζοντας τους αριθµούς δεξιά της γραµµής βρίσκουµε το Ε.Κ.Π.. 
Είναι E.K.Π.(4,3) 2 2 3 12= ⋅ ⋅ = . 
Οπότε: 

 
Εποµένως πρέπει να χωρίσουµε τη σοκολάτα σε 12 ίσα µέρη και να δώσουµε στον άνθρω-

πο Α 3 κοµµάτια ενώ στον άνθρωπο Β 8 κοµµάτια. 
∆ηλαδή ο άνθρωπος Β πήρε το µεγαλύτερο µέρος της σοκολάτας. 

Έχουµε 8
12 12
3
<  οπότε και 1 2

4 3
< . 

Τα κλάσµατα 
12
3  και 8

12
 που έχουν τον ίδιο παρονοµαστή ας θυµηθούµε λέγονται οµώ-

νυµα, ενώ τα κλάσµατα 1
4

 και 2
3

 δεν έχουν τον ίδιο παρονοµαστή και λέγονται ετερώνυµα. 

 

Εφαρµογή: 

Να βάλετε τα κλάσµατα 1
6

, 4
9

, 2
3

, 11
18

 σε µία σειρά από το µικρότερο χρησιµοποιώντας 

σύµβολο της ανισότητας. 

Απάντηση: 
Για να συγκρίνουµε τα κλάσµατα αυτά πρέπει να τα κάνουµε οµώνυµα. 
Γνωρίζουµε ότι ο αριθµητής του κάθε κλάσµατος φανερώνει τα µέρη της ακέραιης µονά-

δας που αντιπροσωπεύει το κάθε κλάσµα, οπότε µικρότερο θα είναι το κλάσµα µε τον µικρό-
τερο αριθµητή. 

Για το Ε.Κ.Π. των παρονοµαστών 6, 9, 3, 18 έχουµε: 
6 9 3 18 2
3 9 3 9 3
1 3 1 3 3
1 1 1 1

 

∆ηλαδή E.K.Π.(6,9,3,18) 2 3 3 18= ⋅ ⋅ = . 

Οπότε: 
 

 

Επειδή είναι: 3 8 11 12
18 18 18 18

< < < ,   έχουµε: 1 4 11 2
6 9 8 3
< < <  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1.  Συµπληρώνουµε τα κενά, ώστε να έχουµε ισοδύναµα κλάσµατα: 
3 ..... 2 10 4 ..... 3 30, , ,
5 20 7 ..... 6 12 8 .....
= = = =  

 
2.  Γράφουµε ισοδύναµα κλάσµατα µε το καθένα από τα παρακάτω: 

1
4
= = =  

3
5
= = =  

3
10

= = =  

 
3.  Γράφουµε ισοδύναµα κλάσµατα µε το καθένα από τα παρακάτω, που προκύπτουν µε διαί-

ρεση των όρων τους: 
18
24

= = =  

20
30

= = =  

36
72

= = =  

 

4.  Ποια από τις παρακάτω χρωµατισµένες περιοχές αντιπροσωπεύει τα 2
3

 του κάθε ορθογω-

νίου; 

 
 

5.  Να γραφούν ως κλάσµατα µε παρονοµαστή το 6 οι αριθµοί:  
α) 1,  β) 8,   γ) 13,   δ) 12. 
 

6.  Το κλάσµα 3
4

 να τραπεί σε ισοδύναµο κλάσµα µε παρονοµαστή τον αριθµό:  

α) 8,  β) 16.   γ) 24,   δ) 40. 
 

7.  Να απλοποιηθούν τα κλάσµατα:  
18 10 27 22, , ,
24 35 63 55
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8.  Να υπολογίσετε την τιµή του ακεραίου x ώστε τα κλάσµατα 1
9

 και 15
x

 να είναι ισοδύνα-

µα. 
 

9.  Να βλέπετε το σύµβολο της ανισότητας στα παρακάτω ζευγάρια κλασµάτων:  
3 1 2 2 3 5 6 59.... .... .... ....
4 2 5 4 8 12 10 100

 

 

10. Να βάλετε τα κλάσµατα 1 2 3 17, , ,
4 5 10 20

 σε µία σειρά από το µικρότερο στο µεγαλύτερο 

χρησιµοποιώντας το σύµβολο της ανισότητας. 
 

11. ∆ύο αδέρφια, ο Κώστας και η Αποστολία είχαν από κοινού κάποια χρήµατα. Αποφάσισαν 

να πάρει ο Κώστας τα 4
9

 και η Αποστολία τα 2
6

 των χρηµάτων. Ποιος πήρε τα περισσό-

τερα χρήµατα;  

12. Σε µία κινηµατογραφική αίθουσα τα 3
8

 είναι άντρες και τα 5
12

 γυναίκες. Οι άντρες ή οι 

γυναίκες είναι περισσότεροι;  
 

13. Ένα όχηµα για να πάει από την πόλη Α στην πόλη Β χρειάστηκε τα 4
7

 της ώρας, ενώ για 

να επιστρέψει χρειάστηκε τα 9
14

 της ώρας. Πότε χρειάστηκε το όχηµα περισσότερο χρόνο; 

 



 2.1.3. Πρόσθεση και αφαίρεση κλασµάτων 

Οµώνυµα κλάσµατα 

Εφαρµογή: 

Ανατέθηκε σε µία εταιρεία να κατασκευάσει ένα δρόµο µήκους 7 χιλιοµέτρων (km). Τον 
πρώτο µήνα των εργασιών η εταιρεία είχε κατασκευάσει τα 2 km του δρόµου και τον 
δεύτερο µήνα 1 Km. 
α. Ποιο µέρος του δρόµου είχε κατασκευάσει η εταιρεία τους δύο πρώτους µήνες εργα-
σιών; 

β. Ποιο µέρος του έργου υπολείπεται να κατασκευάσει;  

Απάντηση: 

α. Τον πρώτο µήνα η εταιρεία είχε κατασκευάσει τα 2
7

 του δρόµου και τον δεύτερο µήνα το 

1
7

. 

Συνολικά είχε κατασκευάσει 3 από τα 7 km του δρόµου ή τα 3
7

. ∆ηλαδή 2 1 3
7 7 7
+ = . 

β. Η εταιρεία έπρεπε να κατασκευάσει άλλα 4 km ή τα 4
7

 του δρόµου. 

∆ηλαδή από ολόκληρο το δρόµο που είναι 71
7

= . 

Είχε κατασκευάσει τα 3
7

 και υπολείπονταν τα 4
7

. 

Είναι 3 7 3 41
7 7 7 7

− = − = . 

Συµπεράσµατα: 

1. Για να προσθέσουµε δύο οµώνυµα κλάσµατα, προσθέτουµε τους αριθµητές τους και στο 
αποτέλεσµα αφήνουµε τον ίδιο παρονοµαστή. 

2. Για να αφαιρέσουµε δύο οµώνυµα κλάσµατα, αφαιρούµε τους αριθµητές τους και αφή-
νουµε τον ίδιο παρονοµαστή. 

 
Ετερώνυµα Κλάσµατα 

Εφαρµογή: 

Ένας γεωργός µάζεψε από το χωράφι του τη µία µέρα 2
9

 του τόνου πατάτες και την άλ-

λη µέρα 1
6

 του τόνου. 

α. Πόσα µέρη του τόνου είχε µαζέψει και τις δύο ηµέρες;  
β. Πόσο παραπάνω είχε µαζέψει τη µια µέρα από την άλλη;  
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Απάντηση: 

α. Πρέπει να υπολογίσουµε το άθροισµα 2 1
9 6
+ . 

Επειδή όµως τα δύο κλάσµατα είναι ετερώνυµα, θα τα µετατρέψουµε πρώτα σε οµώνυµα. Για 
το Ε.Κ.Π. των παρονοµαστών 6 και 9. 

6 9 2
3 9 3
1 3 3
1 1

 

∆ηλαδή E.K.Π.(6,9) 2 3 3 18= ⋅ ⋅ = . 

Οπότε: 2 2 2 4
9 9 2 18

⋅
= =

⋅
 και 1 1 3 3

6 6 3 18
⋅

= =
⋅

. 

Είναι 2 1 4 3 7
9 6 18 18 18
+ = + = . 

Άρα και τις δύο ηµέρες είχε µαζέψει τα 7
18

 του τόνου. 

β. Παρατηρούµε ότι την πρώτη ηµέρα είχε µαζέψει περισσότερες πατάτες. Οπότε πρέπει 

να υπολογίσουµε τη διαφορά 2 1
9 6
− . 

Είναι 2 1 4 3 1
9 6 18 18 18
− = − =  του τόνου. 

Συµπέρασµα: 

Για να προσθέσουµε ή αφαιρέσουµε δύο ετερώνυµα κλάσµατα, τα µετατρέπουµε σε 

οµώνυµα. ∆ηλαδή: α β
γ γ
+ =  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1.  Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις. 
2 3 7 5 3 1... ... ...

10 10 8 8 20 20
+ = + = + =  

3 1 2 5 3 1 7 3... ... ...
9 9 9 10 10 10 8 8
+ + = + + = − =  

 
9 5 15 7 2 8 7 1... ... ...

10 10 30 30 30 12 12 12
− = − − = − − =  

 
2.  Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις: 

3 1 ...
5 2
+ =  7 1 ...

15 5
+ =  

1 2 1 1 ...
2 6 3 18
+ + + =  

4 1 ...
6 4
− =  2 1 7 ...

3 10 15
− − =  

 
 

3.  Να συµπληρώσετε τους όρους των οµωνύµων κλασµάτων στις παρακάτω πράξεις: 
2 6 3 ...
... ... ... 15

+ + =  3 ... 1 8
... 10 ... ...

+ + =  

18 ... ...
... 50 ...

− =  17 ... 4 8
20 ... ... ...

− − =  

 
4.  Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις:  

32 ...
5

+ =  1 15 ...
3 2

+ + =    37 ...
8

− =   

16 ...
4

− =  326 ...
8

− =    314 ...
20

− =  

 

5.  ∆ύο σακούλες µε πορτοκάλια ζυγίζουν µαζί 2 κιλά. Αν η µία ζυγίζει 3
4

 του κιλού, τότε 

πόσο ζυγίζει η άλλη;  
 

6.  Μία οικογένεια ξοδεύει το 1
3

 του εισοδήµατός της για διατροφή, τα 3
9

 για αγορά ρουχι-

σµού, τα 2
12

 για πληρωµή λογαριασµών και το 3
18

 για διάφορα µικροέξοδα. Ποιο µέρος 

του εισοδήµατός της αποταµιεύει αυτή η οικογένεια;  
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7.  Τρεις εργάτες χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση ενός έργου. Την πρώτη εβδοµάδα ο 

πρώτος κάνει το 1
6

 του έργου, ο δεύτερος τα 4
18

 και ο τρίτος το 1
9

. 

Ι. Ποιο µέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί;  
ΙΙ. Ποιο µέρος του έργου αποµένει να γίνει;  
 

8.  Αν προσθέσουµε στον αριθµητή και τον παρονοµαστή του κλάσµατος 2
5

 τη µονάδα, θα 

προκύψει ένα νέο κλάσµα. Αφού βρείτε αυτό το κλάσµα, να το συγκρίνετε µε το 2. 
 

9.  Να βρείτε σε ποιον αριθµό πρέπει να προσθέσουµε τον αριθµό 5
9

 για να προκύψει ο αριθ-

µός 17
18

. 

 

10. Να βρείτε ποιον αριθµό πρέπει να αφαιρέσουµε από το 5
6

 για να προκύψει ο αριθµός 1
3

. 

 

11. Ο Κώστας και η Αποστολία πήραν και οι δύο µαζί τα 3
4

 µιας σοκολάτας. Αν ο Κώστας 

πήρε το 1
3

 της σοκολάτας τότε ποιο µέρος της σοκολάτας πήρε η Αποστολία; 
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 2.1.4. Πολλαπλασιασµός κλασµάτων 

Πολλαπλασιασµός ακεραίου µε κλάσµα 

Εφαρµογή 1η:  

Ένας γεωργός οργώνει µε το τρακτέρ του, τα 2
9

 ενός αγρού την ηµέρα. Ποιο µέρος του 

αγρού θα έχει οργώσει αν εργαστεί 3 ηµέρες;  

Απάντηση: 

Επειδή σε µία ηµέρα οργώνει τα 2
9

 του αγρού, σε 3 ηµέρες θα έχει οργώσει τα 23
9
⋅  του 

αγρού. 

∆ηλαδή έχει οργώσει τα: 2 2 2 2 2 2 3 2 6
9 9 9 9 9 9

+ + ⋅
+ + = = =  του έργου. 

∆ηλαδή    2 3 2 63
9 9 9

⋅
⋅ = = . 

Εφαρµογή 2η:  

Ο πατέρας του Στέλιου είχε στο πορτοφόλι του 50 ευρώ. Αν δώσει στο γιο του τα 3
10

 

των χρηµάτων του, τότε πόσα χρήµατα πήρε ο Στέλιος;  

Απάντηση: 
Ο Στέλιος θα πάρει τα 3 από τα 10 µέρη στα οποία µπορούµε να χωρίσουµε τα 50 ευρώ.  

Το καθένα από τα 10 µέρη έχει αξία 50 5
10

=  ευρώ.  

Οπότε ο Στέλιος θα πάρει 503 3 5 15
10
⋅ = ⋅ =  ευρώ. Παρατηρούµε ότι  

50 3 50 33 50 15
10 10 10

⋅
⋅ = = ⋅ = . 

∆ηλαδή αντί να κάνουµε την προηγούµενη διαδικασία, ήταν αρκετό να κάνουµε την πρά-

ξη: 3 50
10

⋅ . 

Συµπεράσµατα: 

1. Για να πολλαπλασιάσουµε έναν ακέραιο µε ένα κλάσµα πολλαπλασιάζουµε τον ακέραιο 
µε τον αριθµητή του κλάσµατος και στο αποτέλεσµα αφήνουµε τον ίδιο παρονοµαστή. 

2. Για να υπολογίσουµε το µέρος (κλάσµα) µιας ποσότητας, πολλαπλασιάζουµε το κλάσµα 
µε την ποσότητα. 
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Πολλαπλασιασµός κλάσµατος µε κλάσµα 

Εφαρµογή:  

Ένας αγρός έχει επιφάνεια ίση µε τα 3
5

 του στρέµµατος. Αν 

στα 2
7

 του αγρού έχουν φυτέψει µαρούλια, τότε πόση επιφά-

νεια καλύπτουν τα µαρούλια;  
 

Απάντηση: 
Αρχικά θα χωρίσουµε τον αγρό σε 7 ίσα µέρη. Το καθένα από 

αυτά έχει επιφάνεια ίση µε το 1 3
7 5
⋅  του στρέµµατος. 

Επειδή για την επιφάνεια του αγρού χωρίζουµε το 1 στρέµµα σε 5 ίσα µέρη και στη συνέ-
χεια τα 3 από αυτά τα χωρίζουµε σε 7 κοµµάτια, είναι το ίδιο µε το να χωρίσουµε το 1 στρέµ-

µα σε 7 5 35⋅ =  µέρη και να πάρουµε 3 από αυτά. ∆ηλαδή 1 3 3 2
7 5 7 5 35
⋅ = =

⋅
.  

Τότε 2 3 1 3 3 2 3 62 2
7 5 7 5 7 5 7 5 35

⋅
⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ = =

⋅ ⋅
 του στρέµµατος. 

Συµπέρασµα: 

Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού δύο κλασµάτων είναι ένα κλάσµα, που έχει ως 
αριθµητή το γινόµενο των αριθµητών και ως παρονοµαστή το γινόµενο των παρονοµα-

στών. ∆ηλαδή: α γ α γ
β δ β δ

⋅
⋅ =

⋅
. 

 
Αντίστροφοι αριθµοί 

Εφαρµογή:  
Αν υπολογίσετε τα παρακάτω γινόµενα τι παρατηρήτε; 

α) 2 7
7 2
⋅  β) 3 8

8 3
⋅  γ) 15

5
⋅   δ) α β

β α
⋅  

Απάντηση: 

α) 2 7 2 7 14 1
7 2 7 2 14

⋅
⋅ = = =

⋅
.   β) 3 8 3 8 24 1

8 3 8 3 24
⋅

⋅ = = =
⋅

 

γ) 1 5 1 55 1
5 5 5

⋅
⋅ = = =    δ) α β α β 1

β α β α
⋅

⋅ = =
⋅

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Σε καθεµιά από τις προηγούµενες πράξεις το γινόµενο είναι 1.  Οι δύο αριθµοί που το γι-

νόµενό τους είναι ίσο µε 1, λέγονται: αντίστροφοι αριθµοί. 
Ο καθένας από τους αριθµούς αυτούς λέγεται αντίστροφος του άλλου. ∆ηλαδή στην περί-

πτωση α) οι αριθµοί 2
7

 και 7
2

 είναι αντίστροφοι. 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1.  Να βρείτε τα γινόµενα:  

α) 45 ...
7
⋅ =   β) 39 ...

8
⋅ =   γ) 7 3 ...

12
⋅ =   δ) 15 1000 ...

100
⋅ =  

 
2.  Να βρείτε τα γινόµενα:  

α) 2 1 ...
5 3
⋅ =  β) 3 2 ...

4 3
⋅ =   γ) 5 4 ...

8 10
⋅ =  

δ) 2 4 ...
3 3
⋅ =   ε) 2 7 ...

7 2
⋅ =   στ) 10 13 ...

13 10
⋅ =  

 

3.  Το ένα κιλό κεφαλοτύρι κοστίζει 6 ευρώ. Αν αγοράσουµε 2
3

 του κιλού κεφαλοτύρι πόσα 

χρήµατα θα πληρώσουµε; 
 

4.  Η απόσταση Αθήνα – Λαµία είναι 210 km. Αν µετά από 2 ώρες οδήγησης έχουµε καλύψει 

τα 2
3

 της απόστασης τότε πόσα χιλιόµετρα έχουµε διανύσει; 

 

5.  Ένα σχολείο έχει 420 µαθητές. Αν τα 4
7

 των µαθητών είναι κορίτσια τότε πόσα κορίτσια 

έχει το σχολείο αυτό;  
 

6.  Να υπολογίσετε µε το νου:  

α) τα 3
10

 του κιλού πόσα γραµµάρια είναι 

β) τα 5
6

 της ηµέρας πόσες ώρες είναι 

γ) τα 3
4

 του έτους πόσοι µήνες είναι 

δ) τα 7
20

 του χιλιοµέτρου πόσα µέτρα είναι 

 

7.  Τα 3
4

 του ανθρωπίνου σώµατος είναι νερό. Να βρείτε πόσα κιλά νερό περιέχει ένας άν-

θρωπος που έχει βάρος:  α) 80 kg,  β) 68 kg,  γ) 96 kg. 
 

8.  O Γιώργος πήρε από τη µητέρα του τα 2
3

 µιας σοκολάτας. Αν έδωσε τα 3
5

 του κοµµατιού 

του στον αδερφό του, τότε ποιο µέρος της σοκολάτας πήρε ο αδερφός του Γιώργου;  
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9.  Ένα µπουκάλι περιέχει 1
2

 λίτρα λεµονάδα.. Ήπιε το 1
3

 της λεµονάδας. Πόση λεµονάδα 

ήπιε η ∆ιονυσία;  
 

10. Τα 2
9

 των µαθητών ενός σχολείου φορούν γυαλιά οράσεως. Αν τα 12
100

 των παιδιών αυ-

τών έχουν µυωπία µεγαλύτερη από 4 βαθµούς, τότε ποιο µέρος των µαθητών του σχολείου 
έχουν µυωπία πάνω από 4 βαθµούς; 
 

11. Ένας ορειβάτης για να ανέβει στη κορυφή ενός βουνού χρειάζεται 6 ώρες. Αν στην πρώτη 

ώρα διένυσε τα 3
10

 της απόστασης και τη δεύτερη ώρα τα 2
5

 της απόστασης που είχε κα-

λύψει την προηγούµενη ώρα, να βρείτε:  
α) Ποιο µέρος της απόστασης είχε καλύψει τη δεύτερη φορά.] 
β) Ποιο µέρος της συνολικής απόστασης είχε καλύψει τις δύο πρώτες ώρες της διαδροµής 

του. 
γ) Ποιο µέρος της συνολικής απόστασης έχει ακόµα να διανύσει. 
 

12. ∆ύο συνεργεία εργατών εργάζονται από κοινού για την ασφαλτόστρωση ενός δρόµου. 

Μετά από 3 ηµέρες έχουν ολοκληρώσει τα 5
8

 του δρόµου. Αν το πρώτο συνεργείο από 

µόνο του είχε υλοποιήσει τα 2
5

 του τµήµατος του δρόµου που έχει ολοκληρωθεί, να βρείτε 

ποιο µέρος του συνολικού έργου έχει κατασκευάσει το κάθε συνεργείο. 
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 2.1.5. ∆ιαίρεση κλασµάτων 

∆ιαίρεση ακεραίου µε κλάσµα 

Εφαρµογή 1η:  

Η ηµερήσια παραγωγή µιας κτηνοτροφικής µονάδας είναι 3
5

 τόνοι γάλακτος. Πόσες η-

µέρες πρέπει να συλλέγεται το γάλα ώστε να συγκεντρωθούν 6 τόνοι;  

Απάντηση: 

Αρκεί να βρούµε πόσες φορές χωράει το 3
5

 στο 6. ∆ηλαδή ζητούµενο είναι το πηλίκο της 

διαίρεσης 36 :
5

. Θα εργαστούµε κάνοντας αναγωγή στη µονάδα. 

Επειδή σε 1 ηµέρα συλλέγονται 3
5

 τόνοι γάλα, το 1
5

 τόνων συλλέγεται σε 1
3

 ηµέρες. Οπό-

τε 1 τόνος = 5
5

 τόνοι συλλέγεται σε 1 55
3 3
⋅ =  ηµέρες. Άρα για οι 6 τόνοι χρειάζονται 

5 306 10
3 3
⋅ = =  ηµέρες. 

Παρατηρούµε ότι 3 56 : 6 10
5 3
= ⋅ = . 

Εφαρµογή 2η:  

Τα 2
7

 της ετήσιας παραγωγής ενός αγρότη σε καλαµπόκι είναι 1000 kg. Πόσο καλαµπό-

κι παράγει ο αγρότης το χρόνο; 

Απάντηση: 

Επειδή τα 2
7

 της παραγωγής είναι 1000 kg, το 1
7

 είναι 1000 50
2

=  kg. Η συνολική παρα-

γωγή αντιπροσωπεύεται από το κλάσµα 7
7

 ή 17
7

. Οπότε 7500 kgr = 3500 kg καλαµπόκι. 

Συµπέρασµα: 
Για να διαιρέσουµε έναν ακέραιο µε έναν κλάσµα πολλαπλασιάζουµε τον ακέραιο µε 

τον αντίστροφο του κλάσµατος.  

∆ηλαδή β γ αγα : α
γ β β
= ⋅ = . 
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∆ιαίρεση δύο κλασµάτων 

Εφαρµογή:  

Τα 2
3

 της παραγωγής ενός χωραφιού µε ελαιόδεντρα είναι 5
8

 τόνοι ελιές. Πόση είναι η 

παραγωγή όλου του χωραφιού; 

Απάντηση: 

Για να βρούµε τη συνολική παραγωγή του χωραφιού πρέπει να κάνουµε τη διαίρεση 5 2:
8 3

. 

Επειδή τα 2
3

 της παραγωγής είναι 5
8

 τόνοι ελιές, το 1
3

 της παραγωγής είναι: 

1 5 5 1
2 8 8 2
⋅ = ⋅

5 5
8 2 16

= =
⋅

 τόνοι ελιές.  

Οπότε τα 3
3

 της παραγωγής είναι: 5 3 5 5 3 153
8 2 8 2 8 2 16

⋅
⋅ = = ⋅ =
⋅ ⋅

 τόνοι ελιές.   

∆ηλαδή:    5 2 5 3 15:
8 3 8 2 16

= ⋅ = . 

Συµπέρασµα: 
Το πηλίκο της διαίρεσης δύο κλασµάτων βρίσκεται αν πολλαπλασιάσουµε τον διαιρετέο 

µε τον αντίστροφο του διαιρέτη.  

∆ηλαδή: α γ α δ α δ:
β δ β γ β γ

⋅
= ⋅ =

⋅
. 

Σύνθετα κλάσµατα 

Στο προηγούµενο παράδειγµα έπρεπε να βρούµε το πηλίκο της διαίρεσης 5 2:
8 3

. Γνωρί-

ζουµε ότι η κλασµατική γραµµή είναι σύµβολο διαίρεσης όπως και το σύµβολο (:). Οπότε το 

προηγούµενο πηλίκο µπορεί να γραφεί: ]
5

5 2 5 3 158: 28 3 8 2 16
3

⎤
⋅⎥= = =⎥ ⋅⎥⎦

. 

Τα κλάσµατα 5 2,
8 3

 έχουν και τους δύο όρους τους ακέραιους και λέγονται απλά κλάσµατα. 

Τα κλάσµατα 

5
8
3
2

, 5
2
7

, 

8
11
3

 έχουν τουλάχιστον έναν όρο τους κλάσµα και λέγονται 

σύνθετα κλάσµατα.  

Είδαµε ότι 5 2 5 3 15:
8 3 8 2 16

= ⋅ = ,      ή:      

5
5 3 158

2 8 2 16
3

= ⋅ =  
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Συµπεράσµατα: 

1. Όταν σ’ ένα κλάσµα, ένας τουλάχιστον όρος του είναι κλάσµα, τότε το κλάσµα αυτό 
ονοµάζεται σύνθετο. 

2. Ένα σύνθετο κλάσµα µετατρέπεται σε απλό αν διαιρέσουµε τον αριθµητή µε τον παρο-
νοµαστή του. 

α
α δβ

γ β γ
δ

= ⋅  

ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Να βρείτε τα πηλίκα: 

α) 32 : ...
5
=   β) 7 :14 ...

8
=   γ) 21: ...

7
=   δ) 12 : 4 ...

15
=  

 
2. Να βρείτε τα πηλίκα: 

α) 1 3: ...
2 4

=  β) 2 8: ...
5 10

=   γ) 2 1: ...
9 6

=   δ) 25 5: ...
30 6

=  

 
3.  Να µετατρέψετε τα σύνθετα κλάσµατα σε απλά: 

α) 

8
9 ...2
3

=   β) 

3
10 ...1
2

=   γ) 4 ...8
15

=   δ) 

32
15 ...
8

=  

4.  Ένας άνθρωπος αγόρασε 2 λίτρα γάλα. Αν καταναλώνει 2
5

 λίτρα την ηµέρα για πόσες η-

µέρες θα έχει γάλα; 
 

5.  Ένας µαθητής διάβασε τα 2
7

 των µαθηµάτων του σε 3
4

 ώρες. Πόσο χρόνο χρειάζεται για 

το σύνολο των µαθηµάτων του; 
 

6.  Ο Στέλιος έδωσε τα 4
9

 των χρηµάτων του στον Γιώργο και από τα υπόλοιπα χρήµατα έ-

δωσε στον Κώστα τα 3
10

. Αν ο Κώστας πήρε 5 € τότε ο Στέλιος πόσα χρήµατα είχε; 

 

7.  Το γινόµενο δύο κλασµάτων είναι ίσο µε 2
3

. Αν το ένα κλάσµα είναι το 2
7

 τότε ποιο είναι 

το άλλο; 
 



 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΑΞΕΙΣ  55

8.  Μια οικογένεια αγόρασε 15 λίτρα λάδι και πλήρωσε 72 €. Αν καταναλώνει ηµερησίως 5
16

 

λίτρα λάδι, να βρείτε: 
α) Για πόσες ηµέρες φτάνει στην οικογένεια το λάδι που αγόρασε. 
β) Πόσο κοστίζει στην οικογένεια το λάδι που καταναλώνει κάθε ηµέρα. 
 

9.  Ο Κώστας έδωσε τα 3
4

 των χρηµάτων του στον Γιώργο. Ο Γιώργος, µε τη σειρά του, έ-

δωσε τα 2
5

 των χρηµάτων που πήρε από τον Κώστα, στον Γιάννη. Ο Γιάννης µέτρησε τα 

χρήµατα που πήρε από τον Γιώργο και διαπίστωσε ότι ήταν 90 €. Να βρείτε: 
 
α) Πόσα χρήµατα πήρε ο Γιώργος από τον Κώστα. 
β) Πόσα χρήµατα είχε ο Κώστας. 
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 2.1.6. ∆εκαδικά κλάσµατα 

Τα κλάσµατα 7 28 9, ,
10 100 1000

, έχουν παρονοµαστή το 10, 100, 1000, … και ονοµάζονται 

δεκαδικά κλάσµατα.  

Γνωρίζουµε ότι 235 200 30 5 2 100 3 10 5 1= + + = ⋅ + ⋅ + ⋅ . Οπότε για το κλάσµα 235
10

 ισχύει: 

235 2 100 3 10 5 1 2 100 3 10 5 1 52 10 3
10 10 10 10 10 10

123 23 0,5 23,5
2

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = + + = ⋅ + + =

= + = + =
 

Για το κλάσµα 235
100

, ισχύει: 

235 2 100 3 10 5 1 2 100 3 10 5 1 3 52
100 100 100 100 100 10 100

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = + + = + + =  

 
2 0,3 0,05 2,35= + + =  

Συµπεράσµατα: 

1. Τα δεκαδικά κλάσµατα γράφονται ως δεκαδικοί αριθµοί. 
2. Ένα δεκαδικό κλάσµα ως δεκαδικός αριθµός έχει τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα µηδενικά 

έχει ο παρονοµαστής. 
 
 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Να γράψετε τα παρακάτω κλάσµατα ως δεκαδικούς αριθµούς:  
3

10
=……… , 4

100
=……… , 29

100
=………   789

100
=……… ,  

13.462
100

=……… , 71
1000

=………  6825
10.000

=……… , 356.829
100.000

=………  

 
2. Να γράψετε καθέναν από τους παρακάτω δεκαδικούς αριθµούς ως δεκαδικό κλάσµα:  

0,3 =………, 1,9 =……… , 0,008 =………  
35,42 =……… , 679,134 =……… , 3,0005 =………  
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 2.1.7. Τροπή κλάσµατος σε δεκαδικό  

Όπως είδαµε στη προηγούµενη παράγραφο τα δεκαδικά κλάσµατα µπορούν να γραφούν 
ως δεκαδικοί αριθµοί.  

Το ίδιο όµως µπορεί να συµβεί και µε ένα οποιοδήποτε κλάσµα α
β

, αρκεί να κάνουµε τη 

διαίρεση α : β.  

Εφαρµογή 1η: 

Να τραπούν σε δεκαδικούς τα κλάσµατα:  

α) 3
4

 β) 27
6

 γ) 63
24

 

Απάντηση: 

α) Είναι 3 3 : 4
4
= . Όµως 3 : 4 = 0,75.  Οπότε 3 0,75

4
=  

β) Είναι 27 27 : 6
6
= . Κάνοντας τη διαίρεση 27 : 6 προκύπτει το πηλίκο 4,5, άρα 27 4,5

6
= . 

γ) Είναι 63 63: 24
24

= . Κάνοντας τη διαίρεση 63 : 24 προκύπτει το πηλίκο 2,625,  

άρα 63 2,625
24

= . 

Εφαρµογή 2η:  

Να γραφούν ως δεκαδικοί αριθµοί, µε προσέγγιση εκατοστού, τα παρακάτω κλάσµατα:  

α) 95
6

 β) 397856
25000

 γ) 96
17

 

Απάντηση: 

α) Είναι 95 95 : 6
6
=  

Αν κάνουµε τη διαίρεση 95 : 6 προκύπτει πηλίκο 15,8333... . Με προσέγγιση εκατοστού 

το πηλίκο είναι 15,83, οπότε: 95 15,83
6
= . 

β) Είναι 397856 397856 : 25000
25000

=  

Αν κάνουµε τη διαίρεση 397856 : 25000 προκύπτει πηλίκο 3,97856. Με προσέγγιση εκα-

τοστού το πηλίκο είναι το 3,98, οπότε 397856 3,98
25000

=  

γ) Είναι 96 96 :17
17

= . Αν κάνουµε τη διαίρεση 96 : 17 προκύπτει το πηλίκο 5,64705882. Με 

προσέγγιση εκατοστού το πηλίκο είναι το 5,65, οπότε: 96 5,65
17

= . 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Να τραπούν σε δεκαδικούς αριθµούς, τα κλάσµατα:  

α) 3
5

 β) 18
8

  

γ) 126
16

 δ) 2562
15

 

 
2. Να γραφεί καθένα από τα παρακάτω κλάσµατα ως δεκαδικός α) µε προσέγγιση εκατοστού 

β) µε προσέγγιση χιλιοστού. 

α) 15
7

 β) 125
14

  

γ) 56
16

 δ) 68
3

 

 



2.2. ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
Η µέση θερµοκρασία τον µήνα Μάιο, στη Φλώρινα είναι 

15°C πάνω από το µηδέν, ενώ το Φεβρουάριο είναι 5°C κάτω 
από το µηδέν. Το θερµόµετρο στη πρώτη περίπτωση έχει την 
ένδειξη 15°C ενώ στη δεύτερη περίπτωση – 5°C. Οι αριθµοί που 
έχουν µπροστά το πρόσηµο πλην «–» λέγονται αρνητικοί αριθ-
µοί.  

Οι µέχρι σήµερα γνωστοί αριθµοί, εκτός από το µηδέν λέγο-
νται θετικοί αριθµοί και συχνά τους βλέπουµε να έχουν µπρο-
στά το πρόσηµο «+». 

Με τους θετικούς αριθµούς εκφράζουµε µεγέθη όπως: τα 
κέρδη µιας επιχείρησης, την αύξηση της θερµοκρασίας ή των 
εσόδων και γενικά οποιαδήποτε αύξηση, το υψόµετρο µιας περιοχής κ.ά. 

Με τους αρνητικούς αριθµούς εκφράζουµε µεγέθη όπως: τις ζηµιές µιας επιχείρησης, την 
ελάττωση της θερµοκρασίας και γενικά οποιαδήποτε µείωση, το βάθος της θάλασσας κ.ά. 

Πρέπει να συµπληρώσουµε ακόµη ότι ο αριθµός µηδέν (0) δεν είναι ούτε θετικός, ούτε 
αρνητικός οπότε τα συµβατά + 0 ή – 0 εκφράζουν το απόλυτο µηδέν (0). 

Τα σύνολα ,   

– Το σύνολο που περιέχει τους θετικούς και αρνητικούς ακέραιους µαζί µε το µηδέν, λέγεται 
σύνολο των ακεραίων και συµβολίζεται µε . ∆ηλαδή:  

{ }0, 1, 2, 3, ...= ± ± ±  

– Το σύνολο που περιέχει όλους τους γνωστούς αριθµούς, δηλαδή τους ακέραιους, τα κλά-
σµατα και τους δεκαδικούς (θετικούς και αρνητικούς), λέγεται σύνολο των ρητών αριθµών 
και συµβολίζεται µε . 

– ∆ύο ή περισσότεροι ρητοί αριθµοί, διαφορετικοί του µηδέν, που έχουν το ίδιο πρόσηµο 
λέγονται οµόσηµοι. ∆ύο ρητοί αριθµοί, διαφορετικοί του µηδέν, που έχουν διαφορετικό 
πρόσηµο λέγονται ετερόσηµοι. 

 

 2.2.1. Παράσταση ρητών µε σηµεία µιας ευθείας  

Θεωρούµε µια ευθεία x΄x και ένα σηµείο της Ο. ∆εξιά του 
Ο επιλέγουµε σηµείο Α και θεωρούµε ότι το Ο παριστάνει το 
µηδέν, ενώ το Α παριστάνει τον αριθµό 1.  

∆ηλαδή ΟA = 1. Στη συνέχεια, δεξιά του Α, θεωρούµε τα 
σηµεία Β, Γ, ∆, … έτσι ώστε  

ΑΒ = ΒΓ = Γ∆ = … = ΟΑ = 1. 
 
Οπότε τα σηµεία Β, Γ, ∆, … παριστάνουν τους αριθµούς 

2, 3, 4, … 
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Αν τώρα αριστερά του Ο πάρουµε τα σηµεία Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, … έτσι ώστε  
ΟΑ΄ = Α΄Β΄ = Β΄Γ΄ = Γ΄∆΄ = … = ΟΑ = 1, τότε τα σηµεία αυτά θα παριστάνουν τους α-

ριθµούς – 1, – 2, – 3, – 4, … 
Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να τοποθετήσουµε στην ευθεία αυτή τους δεκαδικούς και τα 

κλάσµατα. Μια τέτοια αριθµηµένη ευθεία την ονοµάζουµε άξονα. 

 

Σύγκριση των ρητών αριθµών – απόλυτη τιµή 

Παρατηρώντας την προηγούµενη ευθεία βλέπουµε ότι ο αριθµός 3 είναι δεξιότερα από το 
1,5 και ταυτόχρονα γνωρίζουµε ότι το 3 είναι µεγαλύτερο από το 1,5. 

Οπότε:  
Από δύο ρητούς αριθµούς µεγαλύτερος είναι εκείνος που βρίσκεται δεξιότερα πάνω 

στον άξονα. 
– Παρατηρώντας πάλι την προηγούµενη ευθεία βλέπουµε ότι οι αριθµοί 2 και – 2 βρίσκο-

νται εκατέρωθεν του µηδέν. και σε ίσες αποστάσεις από αυτό. Η απόσταση αυτή είναι ίση 
µε 2 και λέγεται απόλυτη τιµή των αριθµών αυτών. 
Οι αριθµοί 2 και – 2 που έχουν την ίδια απόλυτη τιµή και διαφορετικό πρόσηµο λέγο-

νται αντίθετοι. 
 

Συµπεράσµατα: 

1. Από δύο θετικούς αριθµούς µεγαλύτερος είναι εκείνος που έχει µεγαλύτερη απόλυτη 
τιµή. 

2. Από δύο αρνητικούς αριθµούς µεγαλύτερος είναι εκείνος που έχει µικρότερη απόλυτη 
τιµή. 

3. Κάθε θετικός αριθµός είναι µεγαλύτερος από κάθε αρνητικό αριθµό. 
4. Οι θετικοί αριθµοί είναι µεγαλύτεροι από το µηδέν ενώ οι αρνητικοί είναι µικρότεροι 

του µηδενός. 
5. Η απόλυτη τιµή ενός θετικού αριθµού είναι ίδια µε τον αριθµό. 
6. Η απόλυτη τιµή ενός αρνητικού αριθµού είναι ο αντίθετος του αριθµού. 
7. Η απόλυτη τιµή του µηδέν είναι το µηδέν. 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Να συµπληρώσετε τον διπλανό πίνακα µε τους πα-
ρακάτω αριθµούς:  

+ 17,   – 18,   72,   1
4

,   9,   – 2,5,   1
6

− ,   13
4

−  

 
2. Να βρείτε την απόλυτη τιµή των παρακάτω αριθ-

µών:  
3 761, 34, 14,45, 28, , , 125, 7

19 15
− + − − −  

 
3. Να συµπληρωθούν τα κενά µε το σύµβολο της ανισότητας (< ή >):  

α) 9 . . . . 24  β) – 8 . . . . 0 γ) 32 . . . . 0 

δ) 61. . . . 4
4

−  ε) 8 . . . . 1
15

−  στ) – 9 . . . – 6 

ζ) – 1,4 . . . . – 1 η) 3 1. . . .
4 4

− −  θ) 315,9. . . .
7

− −  

 

4. Να τοποθετήσετε τους αριθµούς: 1 32, 9, 4, , , 6
5 5

− − − +  σε έναν άξονα και στη συνέ-

χεια να αναφέρετε ποιος είναι ο µικρότερος και ποιος ο µεγαλύτερος από αυτούς τους α-
ριθµούς. 

 2.2.2. Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών 

Εφαρµογή 1η:  

Σε έναν αγώνα µπάσκετ στο τέλος της πρώτης περιόδου η οµάδα Α ήταν στους + 2 πό-
ντους από την οµάδα Β. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου η οµάδα Α αύξησε τη διαφορά 
της κατά + 3 πόντους. Πόσους πόντους προηγείται η οµάδα Α από τη Β στο τέλος της 
δεύτερης περιόδου;  

Απάντηση: 
Πρέπει να κάνουµε τη πρόσθεση (+ 2) + (+ 3). 
Επειδή η οµάδα Α προηγούνται της Β κατά 2 πόντους και στο τέλος της δεύτερης περιό-
δου αύξησε τη διαφορά κατά 3 πόντους, θα προηγείται κατά 2 + 3 = 5 πόντους. 
∆ηλαδή (+ 2) + (+ 3) = + 5. 
Η οµάδα Β, στο ίδιο πρόβληµα, στο τέλος της πρώτης περιόδου ήταν στους – 2 πόντους 
από την Α και στο τέλος της δεύτερης περιόδου η διαφορά αυξήθηκε κατά – 3 πόντους. Η 
συνολική διαφορά τώρα είναι:  (– 2) + (– 3). 
Γνωρίζουµε ότι στο τέλος της δεύτερης περιόδου η οµάδα Α είναι στους + 5 πόντους από 
την Β. Οπότε η Β υπολείπεται της Α κατά 5 πόντους δηλαδή είναι στους – 5 πόντους. 
Εποµένως (– 2) + (– 3) = – 5. 

Θετικοί Αρνητικοί 
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Συµπέρασµα: 

Για να προσθέσουµε δύο οµόσηµους αριθµούς προσθέτουµε τις απόλυτες τιµές τους και 
στο αποτέλεσµα βάζουµε το πρόσηµό τους. 

 

Εφαρµογή 2η:  

Σ’ έναν αγώνα µπάσκετ, στο τέλος της πρώτης περιόδου, η οµάδα Α ήταν στους + 5 πό-
ντους από την οµάδα Β. Στη δεύτερη περίοδο η οµάδα Α ήταν στους – 3 πόντους από την 
Β. Ποια ήταν η διαφορά στο σκορ της οµάδας Α από τη Β στο τέλος της δεύτερης περιό-
δου; 

Απάντηση: 
Πρέπει να κάνουµε τη πρόσθεση (+ 5) + (– 3). 
Επειδή στη δεύτερη περίοδο η οµάδα Α ήταν στους – 3 πόντους από τη Β, αυτό σηµαίνει ότι 
έχασε 3 πόντους από τη διαφορά που είχε κερδίσει. Οπότε από τους 5 πόντους που προηγού-
νταν στη πρώτη περίοδο, στο τέλος της δεύτερης περιόδου θα προηγείται µε 2 πόντους, δη-
λαδή θα είναι στους + 2 πόντους από την Β. 
Οπότε: (+ 5) + (– 3) = + 2 
Συµπέρασµα: 

Για να προσθέσουµε δύο ετερόσηµους αριθµούς, αφαιρούµε από την µεγαλύτερη από-
λυτη τιµή την µικρότερη και στο αποτέλεσµα βάζουµε το πρόσηµο του αριθµού µε την µε-
γαλύτερη απόλυτη τιµή. 

 

Εφαρµογή 3η: 

Σε έναν αγώνα µπάσκετ στο τέλος της πρώτης περιόδου η οµάδα Α ήταν στους – 5 πό-
ντους από την Β. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου η οµάδα Α ήταν στους + 2 πόντους 
από τη Β. Πόσο µεταβλήθηκε το αποτέλεσµα στη δεύτερη περίοδο για την οµάδα Α;  

Απάντηση: 
Πρέπει να κάνουµε την αφαίρεση (+ 2) – (– 5). Eπειδή η οµάδα Α στη πρώτη περίοδο έχα-

νε µε διαφορά 5 πόντων από τη Β και στο τέλος της δεύτερης περιόδου κέρδιζε µε 2 πόντους, 
αυτό σηµαίνει ότι κάλυψε τους 5 πόντους της αρχικής διαφοράς και πήρε επιπλέον διαφορά 2 
πόντων. Εποµένως στη δεύτερη περίοδο η οµάδα Α ήταν στους +7 πόντους από τη Β. ∆ηλα-
δή: (+ 2) – (– 5) = + 7. 

 
Συµπέρασµα: 

Για να βρούµε τη διαφορά δύο αριθµών προσθέτουµε στον πρώτο τον αντίθετο του δεύ-
τερου. 
Είναι: α – β = α + (– β) 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Να γίνουν οι πράξεις:  
α) (+ 9) + (+ 2) = … β)(– 15) + (– 5) = … 
γ) (– 7) + (+ 7) = … δ)(+ 3) + (– 3) = … 
ε) (+ 9) – (+ 2) = … στ)(– 15) – (– 5) = … 
ζ) (– 7) – (+ 7) = … η)(+ 7) – (– 7) = … 
θ) (+ 3) – (– 3) = … ι)(– 3) – (+ 3) = … 
 

2. Να υπολογίσετε τις διαφορές α – β και β – α, όταν:  
α) α = + 8  και  β = + 3 β) α = – 8  και  β = – 3 
γ) α = + 8  και  β = – 3 δ) α = – 8  και  β = + 3 
 

3. Τον Απρίλιο στην Αθήνα η µέση θερµοκρασία είναι + 15°C ενώ τον Μάϊο αυξάνεται κατά 
+ 5°C. Ποια είναι η µέση θερµοκρασία στην Αθήνα τον Μάϊο;  

 
4. Τον Φεβρουάριο στη Φλώρινα η µέση θερµοκρασία είναι – 4°C και τον Μάρτιο αυξάνεται 

κατά + 2 βαθµούς. Ποια είναι η µέση θερµοκρασία στη Φλώρινα τον Μάρτιο. 
 
5. Ένα υποβρύχιο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του βρίσκονταν στα – 100 m, από την επι-

φάνεια της θάλασσας. Αν στη συνέχεια βρίσκονταν στα – 150 m, τότε πόσο µεταβλήθηκε 
η απόσταση του υποβρυχίου από την επιφάνεια της θάλασσας;  

 
6. Η διαφορά βάρους δύο ανθρώπων Α και Β είναι + 13 κιλά για τον Α. Αν µετά από λίγο 

καιρό η διαφορά βάρους είναι + 8 κιλά για τον Α τότε ποια είναι η µεταβολή βάρους του 
Α σε σχέση µε τον Β;  
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3. ΠΟΣΟΣΤΑ 

3.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
 
 

 
 
Τα ποσοστά τα συναντάµε πολύ συχνά στην καθηµερινή µας ζωή, όπως στις διάφορες αυ-

ξήσεις σε τιµές, εκπτώσεις, αποτελέσµατα δηµοσκοπήσεων κ.ο.κ. 

Στόχος της ενότητας είναι ο εκπαιδευόµενος να είναι σε θέση να λύνει σύνθετα προβλήµα-
τα µε τη χρήση ποσοστών, όπως επιτόκια, εκπτώσεις, αυξήσεις, µειώσεις κλπ. 
 
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα: είναι η αντιµετώπιση πληθώρας προβληµάτων της καθη-
µερινότητας στα οποία εισέρχεται η έννοια του ποσοστού. 
Βασικές έννοιες: 
• Ποσοστό 
• Αύξηση - µείωση 
• Έκπτωση 
• Τόκος – Φ.Π.Α. 
• Ποσά ανάλογα 
• Αναλογίες 
• Κλίµακες 
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3.1. Η έννοια του ποσοστού 

Στο διπλανό σχήµα το κόκκινο τµήµα είναι τα 25/100 του 
τετραγώνου. Λέµε ότι είναι τα «25 εκατοστά»ή ότι είναι «το 
25 επί τοις εκατό» ή όπως συνήθως γράφουµε «το 25%». ∆η-
λαδή το ποσοστό του τετραγώνου που καλύπτει το κόκκινο 
µέρος είναι 25% 

 
 
 

Πρόβληµα 

Για κάποιο µέτρο που εξήγγειλε η κυβέρνηση ρωτή-
θηκε ένας αριθµός 1.250 ατόµων. Οι απαντήσεις τους 
φαίνονται στο διπλανό σχήµα:   

Τα ποσοστά % περιγράφουν κλάσµατα των οποίων 
ο παρονοµαστής είναι το 100. 

Το 24% ενός µεγέθους σηµαίνει τα 24/100 του. Επο-
µένως για να βρούµε για παράδειγµα το 24% των 1.250 
ατόµων που ρωτήθηκαν στην παραπάνω δηµοσκόπηση 

θα πάρουµε το 24 1.250 300 άτοµα
100

⋅ = . 

Άρα τα δεκαδικά κλάσµατα της µορφής α/100 και α/1000 που τα συµβολίζουµε α% και 
α o oo και τα διαβάζουµε αντίστοιχα «α τοις εκατό» και «α τοις χιλίοις» ονοµάζονται ποσοστά. 

Π.χ. o oo oo
17 4317 , 43
100 1000

= =  

Μέθοδος: 
Για να βρούµε το ποσοστό α% ενός αριθµού β 
1. πολλαπλασιάζουµε το α µε το β 
2. διαιρούµε δια 100. 

Εφαρµογή 1η:  

Να υπολογίσει το 30% του 800 

Απάντηση: 

Το 30% του 800 είναι 30 800 240
100

⋅ =  

Μέθοδος: 
Για να µετατρέψουµε ένα κλάσµα σε ποσοστό % 
1. πολλαπλασιάζουµε τον αριθµητή επί 100 
2. διαιρούµε το αποτέλεσµα διά του παρονοµαστή. Με σύµβολα στο κλάσµα κ/λ αντι-

στοιχεί το ποσοστό (100κ): λ 
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Εφαρµογή 2η:  

Να µετατραπεί το κλάσµα 4/25 σε ποσοστό % 

Απάντηση:  
4 400100 16
25 25

⋅ = =  ή 16% 

 
Μέθοδος: 

Για να υπολογίσουµε την αύξηση ενός αριθµού β κατά ποσοστό α%: 
1. Προσθέτουµε το α στο 100 
2. Το αποτέλεσµα το πολλαπλασιάζουµε µε τον αριθµό β 
3. Ό,τι βρούµε το διαιρούµε δια 100. 

Εποµένως αν ο αριθµός β αυξηθεί κατά α% θα γίνει ( )100 α β
100
+ ⋅

. 

 

 

Εφαρµογή 3η: 

Ποιος αριθµός θα προκύψει αν ο αριθµός 350 αυξηθεί κατά 12%; 

Απάντηση: 

Ο αριθµός Α που θα προκύψει θα είναι ( )100 12
Α 350 427

100
+

= =  

 
 

Αν ένα ποσό Χ αυξάνεται κατά α% πόση εί-
ναι η αύξηση και ποια η τελική τιµή του πο-
σού; 

 

Εφαρµογή: 
Ο πληθυσµός µιας πόλης 120.000 αυξήθη-
κε κατά 4%. Πόση είναι η αύξηση και πό-
σος έγινε ο πληθυσµός;   

Απάντηση: 
Αύξηση 

4 120.000 4800
100

⋅ =  κάτοικοι 

Πληθυσµός µετά την αύξηση; 
120.000 + 4.800 = 124.800 
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Για να υπολογίσουµε το ποσοστό αύξηση της 
τιµής ενός προϊόντος εκτελούµε τα εξής βή-
µατα 

 

 

Εφαρµογή: 
Να βρείτε το ποσοστό αύξησης της τιµής 
ενός προϊόντος το οποίο από 1,25 γίνεται 
1,70 

Απάντηση: 
Η αύξηση της τιµής του προϊόντος είναι 

1.70 – 1.25 = 0.45 
∆ιαιρούµε την αύξηση µε την αρχική τιµή  

0, 45 0.36
1.25

=  

Εκφράζουµε το αποτέλεσµα της διαίρεσης 
αυτής σαν ποσοστό  

360.36 36%
100

= =  

 
 
Μέθοδος: 

Για να υπολογίσουµε τη µείωση ενός αριθµού β κατά ποσοστό α% 
1. Αφαιρούµε το α από το 100 
2. Το αποτέλεσµα το πολλαπλασιάζουµε µε τον αριθµό β 
3. Και ότι βρούµε το διαιρούµε µε 100. 

Εποµένως αν ο αριθµός β ελαττωθεί κατά α% θα γίνει ( )100 α β
100
− ⋅

 

 

 

Εφαρµογή 4η: 

Ποιος αριθµός θα προκύψει αν ο αριθµός 72 µειωθεί κατά 5%. 

Απάντηση: 
Ο αριθµός Α που θα προκύψει θα είναι  

( )100 5 72
Α 68.4

100
− ⋅

= =  (α = 5, β = 72) 
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Αν ένα ποσό Χ µειώνεται κατά α% πόση είναι 
η µείωση και ποια η τελική τιµή του ποσού 

 

Εφαρµογή: 
Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα προϊόν 
που είχε αναγραφόµενη τιµή 80€ πουλή-
θηκε µε έκπτωση 35%. Ποια είναι η µεί-
ωση της τιµής του προϊόντος και πόσο 
πουλήθηκε αυτό 

 

Απάντηση: 

Μείωση: 35 80 28
100

= € 

Τελική τιµή µετά την έκπτωση:  
80 – 28 = 52€  

Για να υπολογίσουµε το ποσοστό µείωσης της 
τιµής ενός προϊόντος εκτελούµε τα εξής βήµα-
τα 

 

Εφαρµογή: 
Ένα προϊόν έχει τιµή 120€. Στις εκπτώσεις 
πωλείται 80€. Ποιο είναι το ποσοστό έκ-
πτωσης 

Απάντηση: 
Η µείωση της τιµής του προϊόντος είναι  
120 – 80€ = 40 €. ∆ιαιρούµε τη µείωση µε 

την αρχική τιµή 40 0,333
120

=  εκφράζουµε 

το αποτέλεσµα της διαίρεσης αυτής σαν πο-

σοστό 3330,333 33,3%
100

= =  

 
Αν από ένα ποσό Χ πάρουµε αρχικά α% και 
κατόπιν από αυτό πάρουµε β%. Ποια είναι η 
συνολική ποσότητα που αφαιρέσουµε; 

Εφαρµογή: 
Σε µια τάξη µε 80 µαθητές το 30% είναι 
αγόρια και από αυτή το 50% είναι πανα-
θηναϊκοί. Πόσους οπαδούς του Παναθη-
ναϊκού είχε η τάξη; 
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Απάντηση: 
Τα αγόρια της τάξης είναι  

3080 24
100

=  

Από αυτά υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό 

τα 5024 12
100

=  αγόρια. 

 
 
Αν έχουµε ποσοστά που αναφέρονται στο ίδιο 
αρχικό µέγεθος τότε για να βρούµε το συνολι-
κό ποσοστό κάνουµε προσθέσεις 

Εφαρµογή: 
Η καθαρή τιµή αγοράς ενός προϊόντος 
επιβαρύνεται µε 3% µεταφορικά 1% α-
σφάλιση και 9% προµήθεια ποιο είναι το 
συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης. 

Απάντηση: 
Το ολικό ποσοστό επιβάρυνσης είναι το ά-
θροισµα των επιµέρους ποσοστών. 
∆ηλ. 3 + 1 + 9 = 13  
δηλαδή 13% 

 

 3.1.1. Βασικά Προβλήµατα 

Τόκοι καταθέσεων:  
Αν καταθέσουµε σε µία τράπεζα ένα κεφάλαιο Κ µε επιτόκια ε% σ’ ένα χρόνο θα πάρουµε 

τόκους:  Κ εΤ
100
⋅

= . 

Επειδή όµως οι τράπεζες κεφαλαιοποιούν τους τόκους (δηλαδή τους ενσωµατώνουν στο 
κεφάλαιο) κάθε 6 µήνες για να υπολογίσουµε τους τόκους που θα πάρουµε µετά από x µήνες 

χρησιµοποιούµε τύπο:  Κ ε xΤ , x 6
1200
⋅ ⋅

= ≤ . 

Παράδειγµα 1ο: 
Ένα κεφάλαιο 20.000€ αν το τοκίσουµε µε επιτόκιο 4%, µετά από 3 µήνες θα αποφέρει 

τόκους 20000 4 3Τ 200
1200

⋅ ⋅
= = € 

(Κ = 20.000,  ε = 4, x = 3) 
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Φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) 

Επιβάλλεται σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα και αντιστοιχεί στα 18% ή στο 
6% της αξίας του, ανάλογα µε το προϊόν ή την υπηρεσία. 

Παράδειγµα 2ο:  
Αν για ένα προϊόν αξίας 900€ πληρώσουµε ΦΠΑ 18% η τελική αξία του προϊόντος θα εί-

ναι 18900 1062
100

+ = € 

Εφαρµογή 1η: 

∆ανείστηκε κάποιος ένα ποσό µε ετήσιο επιτόκιο 4%. Μετά από 6 µήνες έδωσε στο δα-
νειστή του 15.300 €. Ποιο ήταν το ποσό που δανείστηκε; 

Απάντηση: 
Τα 100€ σ’ ένα χρόνο δίνουν τόκο 4€ εποµένως στους 6 µήνες θα 

δίνουν τόκο 2€. Άρα τα 15.300€ θα είναι τα 102
100

 του ποσού που δα-

νείστηκε οπότε το ποσό αυτό θα είναι  
102 10015300 : 15300 15000
100 102

= ⋅ = € 

Το πρόβληµα µπορεί να λυθεί και ως εξής:  
Αν το ποσό που δανείστηκε ήταν x € προκύπτει η εξίσωση 

x 4 6x 153000
1200
⋅ ⋅

+ =  ή xx 15300
50

+ =  ή 51x 76500 ή x 1500= =  

Εφαρµογή 2η: 
Αγόρασε κάποιος ένα σαλόνι αξίας 1.200€ επί της οποίας υπολογίζεται ΦΠΑ 18%. Έδω-
σε 500€ προκαταβολή και τα υπόλοιπα θα τα πληρώσει σε 2 ισόποσες δόσεις, την πρώτη 
3 µήνες µετά την αγορά και τη δεύτερη 6 µήνες µετά την αγορά. Υπέγραψε δύο συναλ-
λαγµατικές µε µηνιαίο επιτόκιο 2%. Πόσο του στοίχισε συνολικά το σαλόνι;  

Απάντηση: 

Ο Φ.Π.Α. είναι 181200 216
100

= € 

Εποµένως µε προκαταβολή 500€ µένει υπόλοιπο  
(1.200 + 216) – 500 = 916€. 

Κάθε δόση θα είναι 916 : 2 = 458 € 

Η πρώτη δόση επιβαρύνεται µε τόκους 3 2458 27,5
100
⋅

= € 

Και η δεύτερη µε 6 2458 55
100
⋅

=  

Άρα το σαλόνι συνολικά κόστισε 500 + 916 + 55 + 27,5 = 1498,5 € 
 

Σχόλιο: 
Κάθε παρά-

σταση της µορφής 
α x β⋅ =  όπου α, β 
πραγµατικοί αριθ-
µοί και x µια πο-
σότητα άγνωστη 
ονοµάζεται εξί-
σωση. 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
1. Να χαρακτηρίσετε ως Σωστή (Σ) ή Λανθασµένη (Λ) κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις. 
1) Τα σύµβολα 3% ή 30 o oo  παριστάνουν το ίδιο κλάσµα                                                Σ      

Λ 
2) Το 1/5 µιας ποσότητας είναι ίσο µε το 50% της ποσότητας                                     Σ     Λ 
3) Το 50% ενός αριθµού είναι ίσο µε το µισό του αριθµού                                          Σ     Λ 
4) Το 150% του 500 είναι 750                                                                                       Σ     Λ 
5) Το 20% σε δεκαδική µορφή είναι 0,02                                                                      Σ     Λ 
6) Στη Θεσσαλονίκη το 65% του ενήλικου πληθυσµού δουλεύει στην πόλη,  

το 30% δουλεύει έξω από αυτή και το 10% είναι άνεργοι                                        Σ     Λ 
7) Αν αυξήσουµε έναν αριθµό κατά 200% τον διπλασιάζουµε                                     Σ     Λ 
8) Ένα προϊόν έχει τιµή 2,25€ στις εκπτώσεις πωλείται 2€.  

Το ποσοστό της έκπτωσης είναι 25%                                                                        Σ     Λ 
9)Το ποσοστό αύξησης της τιµή ενός προϊόντος το οποίο γίνεται  

από 1,25 σε 1,50€ είναι 20%                                                                                       Σ    Λ 
 
2. Να συµπληρώσετε τον επόµενο πίνακα:  

Κλάσµα 2/5  3/24   
∆εκαδικός  1,3    
Ποσοστό  30%  90%  

 
3. Αντιστοιχίστε κάθε πρόταση της στήλης Α σ’ ένα µόνο ποσοστό της στήλης Β:  
A) 

Στήλη Α Στήλη Β 
i) Ποιο ποσοστό του 2 είναι το 1 α) 15% 
ii) Ποιο ποσοστό του 100 είναι το 25 β) 50% 
iii) Ποιο ποσοστό του 1 είναι το 2 γ) 233,33% 
iv) Ποιο ποσοστό του 300 είναι το 700 δ) 200% 
 ε) 254 

Β) 

Στήλη Α Στήλη Β 
i) Το ποσοστό αύξησης µιας τιµής από 5€ σε 10€ α) 25% 
ii) Το ποσοστό µείωσης µιας τιµής από 10 σε 5€ β) 35% 
iii) Το ποσοστό αύξησης µιας τιµής από 444 σε 555 € γ) 50% 
iv) Το ποσοστό µείωσης µιας τιµής από 555 σε 444 δ) 20% 
 ε) 100 
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4. Να γράψετε µε τη µορφή ποσοστών επί τοις εκατό τα κλάσµατα 2 7 2, ,
50 45 15

 και µε τη 

µορφή κλασµάτων τα ποσοστά 15%, 2,15%, 162%. 
 
5. Να βρείτε το ποσοστό του σχήµατος (α) που είναι χρωµατισµένο και να χρωµατίσετε το 

25% του σχήµατος (β). 

 
 

6. Στους αγώνες που έδωσε µια ποδοσφαιρική οµάδα πέτυχε 11 νίκες, 10 ισοπαλίες και 9 ήτ-
τες. Να βρείτε τι ποσοστό του συνόλου των αγώνων που έδωσε αντιπροσωπεύει κάθε απο-
τέλεσµα. 

 
7. Η διπλανή διαφήµιση λέει την αλήθεια; Να δικαιολο-

γήσετε την απάντησή σας. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Η κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ είναι 300€. Στην επόµενη διετία η σύνταξη θα αυξηθεί 3% 
το πρώτο έτος και 5% το δεύτερο: 
Ι.  Ποια θα είναι η κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ στο τέλος της διετίας; 
ΙΙ. Πόσο τοις % αυξήθηκε η σύνταξη συνολικά τη διετία αυτή; 
 

9. Η καθαρή αξία ενός εµπορεύµατος επιβαρύνεται µε µεταφορικά 5% και µε προµήθεια στο 
σύνολο (καθαρή αξία και µεταφορικά) 10%. Αν η καθαρή αξία του εµπορεύµατος είναι 
85€, ποιο θα είναι το κόστος µετά τις δύο επιβαρύνσεις;  

 
10. Μια οικογένεια έχει εισόδηµα 2.500 € το µήνα. Ξοδεύει το 25% του εισοδήµατος για 

τρόφιµα, το 30% του εισοδήµατος για ενοίκιο, το 10% για ρουχισµό και το 10% για κα-
ταναλωτικά δάνεια. Το ποσό του εισοδήµατος που περισσεύει το αποταµιεύει. 
Ι. Πόσα ευρώ πληρώνει η οικογένεια για ενοίκιο; 
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ΙΙ. Πόσα ευρώ πληρώνει η οικογένεια για τρόφιµα και ρούχα µαζί;  
ΙΙΙ. Ποιο είναι το ποσοστό του ποσού που αποταµιεύει και ποιο είναι το ποσό αυτό;  

 
11. Ο πληθυσµός µιας πόλης 115.000 κατοίκων αυξήθηκε κατά 3% πόση είναι η αύξηση και 

πόσος έγινε ο πληθυσµός; 
 

12. Σε µια πολυκατοικία µε 60 ενοίκους το 40% είναι γυναίκες και από αυτές το 75% εργά-
ζονται στον ιδιωτικό τοµέα. Ποιο είναι το πλήθος των γυναικών που ασχολούνται στον 
ιδιωτικό τοµέα. 

 
13. Τα έξοδα µιας οικογένειας σε σχέση µε το ετήσιο εισόδηµα κατανέµονται ως εξής:  

κατοικία 22% επικοινωνίες 8% 
ένδυση 9% ασφάλειες 11% 
σίτιση 30% διάφορα 8% 
αναψυχή 5% φόροι 5% 

α) Να βρείτε το ποσό που δαπανά µια οικογένεια Α µε ετήσιο εισόδηµα 18000€ για το 
σύνολο «κατοικία – σίτιση»  

β) Αν µια οικογένεια Β δαπανά για ασφάλειες και ένδυση 4000€ να βρείτε το συνολικό 
της εισόδηµα. Είναι µεγαλύτερο από αυτό της οικογένειας Α; Και να υπολογίσετε 
τα συνολικά της έξοδα. 

 
 
 
 
 
 



3.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 

Εφαρµογή 1η:  
Μία βιοµηχανία, αγόρασε υλικά αξίας 60.000€, µε ΦΠΑ 6% και άλλα υλικά αξίας 
15.500€ µε ΦΠΑ 18%. Τα προϊόντα που κατασκεύασε µε τα υλικά αυτά, τα πούλησε µε 
κέρδος 20% και ΦΠΑ 18%. Να βρείτε πόσα χρήµατα κέρδισε η εταιρία και πόσο ΦΠΑ 
θα αποδώσει στο ∆ηµόσιο.  

Απάντηση: 

Η εταιρία πλήρωσε για τις δύο κατηγορίες υλικών ΦΠΑ αντίστοιχα 660.000 3.600€
100
⋅ =  

και 1815.500 2.790€
100
⋅ = , δηλαδή συνολικά 6.390€.  

Άρα, τα υλικά κόστισαν στην εταιρία συνολικά  
60.000 + 15.500 + 3.600 + 2.790 = 81.890 €. 

Η εταιρία πούλησε τα προϊόντα της µε κέρδος 20%. Εποµένως, πουλώντας τα προϊόντα 

της η εταιρία εισέπραξε 12081.890 98.268€
100
⋅ = , κερδίζοντας 98.268 – 81.890 = 16.378€.  

Ο ΦΠΑ που εισέπραξε η εταιρία από την πώληση των προϊόντων είναι: 
1898.268 17.688,27€

100
⋅ = , 

από τα οποία θα αποδώσει στο ∆ηµόσιο 17.688 – 6.390 = 11.298,24€. 
 

Εφαρµογή 2η:  
∆ύο τράπεζες, οι Α-Bank και η G-Bank εισπράττουν για τις πιστωτικές κάρτες τους ε-
τήσιες συνδροµές 10€ και 40€ αντίστοιχα. Ενώ υπολογίζουν στις αγορές τόκο µε ετήσιο 
επιτόκιο 15% και 12% αντίστοιχα, ένας καταναλωτής θέλει να αγοράσει µε την πιστω-
τική κάρτα αγαθά, αξίας 1500€ και να τα εξοφλήσει µετά από έναν χρόνο. Ποια από τις 
δύο κάρτες πρέπει να επιλέξει; 

Απάντηση: 

Αν ο καταναλωτής επιλέξει την Α-Bank θα πληρώσει τόκους 1500 15 225€
100

⋅
= .  

Εποµένως, θα επιβαρυνθεί συνολικά  

10 + 225 = 235€. Αν επιλέξει τη G-Bank θα πληρώσει τόκους 1500 12 180€
100

⋅
=  και θα επι-

βαρυνθεί συνολικά µε 40 + 180 = 220€.  
Άρα, τον συµφέρει να επιλέξει την κάρτα της G-Bank. 
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Εφαρµογή 3η:  
Ένα χωριό Α έχει 1550 κατοίκους. Από αυτούς, οι 950 είναι γυναίκες. Από τις γυναίκες 
του χωριού, οι 190 είναι εργάτριες, από τις οποίες, οι 60 είναι κάτω των 35 χρόνων. 

i.   Τι ποσοστό του γενικού πληθυσµού αποτελούν οι γυναίκες; 
ii.  Τι ποσοστό του γενικού πληθυσµού αποτελούν οι αγρότισσες; 
iii. Τι ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού αποτελούν οι αγρότισσες; 
iv.  Οι αγρότισσες κάτω των 35 ετών, τι ποσοστό του γενικού πληθυσµού αποτελούν; 

Απάντηση: 

i. Οι γυναίκες αποτελούν ποσοστό 950 100 61,29
1550

⋅ = % του γενικού πληθυσµού. 

ii. Οι αγρότισσες αποτελούν ποσοστό 190 100 12,26%
1550

⋅ =  του γενικού πληθυσµού. 

iii. Οι αγρότισσες αποτελούν ποσοστό 190 100 20%
950

⋅ = του γυναικείου πληθυσµού. 

iv. Οι αγρότισσες κάτω των 35 ετών αποτελούν ποσοστό 60 100 3,87%
1550

⋅ = του γενικού 

πληθυσµού. 
 

Εφαρµογή 4η:  
Για ένα είδος που έχει συντελεστή ΦΠΑ 18% πληρώσαµε συνολικά (Αξία+ΦΠΑ) 1660€. 
Να βρείτε την αξία του προϊόντος χωρίς ΦΠΑ. 

Απάντηση: 

Γνωρίζουµε ότι η επιβάρυνση της αξίας του προϊόντος είναι το 18
100

 της αρχικής τιµής. 

Εποµένως, τα 1888 € που πληρώσαµε, αντιστοιχούν στο 100 18 118
100 100 100

+ =  της αρχικής τιµής. 

∆ηλαδή, το 118
100

 της αξίας είναι 1888€.  

Το 1
100

 της αξίας είναι 1888:118 = 16.  

Οπότε, 100
100

 της αξίας είναι 16 100 1600€⋅ = .  

Άρα, η αξία του προϊόντος είναι 1600€.  
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Εφαρµογή 5η:  
Καταθέτει κάποιος στην τράπεζα 10.000€ µε επιτόκιο 3%. Στο τέλος της πρώτης χρο-
νιάς οι τόκοι προστίθενται στο κεφάλαιο. Να υπολογίσετε το ποσό που θα εισπράξει αν 
κάνει ανάληψη όλων των χρηµάτων στο τέλος της τρίτης χρονιάς. 

 

Απάντηση: 
Στο τέλος της πρώτης χρονιάς ο τόκος του κεφαλαίου είναι 

x 10.000 3 1 300€
100 100

Κ ⋅ε ⋅ ⋅ ⋅
Τ = = = . 

 
Εποµένως, στην αρχή της δεύτερης χρονιάς το κεφάλαιο γίνεται 10.000 + 300 = 10.300€. 
Στο τέλος της δεύτερης χρονιάς ο τόκος του κεφαλαίου θα είναι  

K x 10.300 3 1 309€
100 100
⋅ ε ⋅ ⋅ ⋅

Τ = = = . 

Άρα, το κεφάλαιο γίνεται 10.300 + 309 = 10.609€.  
Εποµένως, στην αρχή της τρίτης χρονιάς το κεφάλαιο θα είναι 10.609€ και το τελικό ποσό 

που θα λάβει αν κάνει ανάληψη στο τέλος της τρίτης χρονιάς είναι : 
10.609 3 110.609 10.609 318,27 10.927,27€

100
⋅ ⋅

+ = + =  

Εφαρµογή 6η:  
Κάποιος αγοράζει µε δόσεις ηλεκτρικά είδη αξίας 1600€. Πληρώνει το 40% µετρητά και 
το υπόλοιπο συµφωνεί να το εξοφλήσει σε 4 µήνες, υπογράφοντας συναλλαγµατικές µε 
τόκο 1,5% το µήνα. 

i. Να υπολογίσετε το ποσό κάθε συναλλαγµατικής. 
ii. Πόσο του στοίχησαν τελικά τα ηλεκτρικά είδη που αγόρασε, αν µαζί µε την προ-

καταβολή πλήρωσε και το ΦΠΑ που ήταν το 18% επί της τιµής αγοράς; 
iii. Πόσα χρήµατα θα πλήρωνε για τα ίδια είδη εάν πλήρωνε µε µετρητά; 

Απάντηση: 

i. Τα ηλεκτρικά είδη κοστίζουν 1600€. Πληρώνει το 40% µετρητά, δηλαδή 40 1600 640€
100

⋅ = .  

Το υπόλοιπο ποσό είναι : 1600 – 640 = 960€, για το οποίο υπογράφει 4 συναλλαγµατικές µε 
τόκο 1,5% το µήνα. 

Το ποσόν κάθε δόσης χωρίς τους τόκους είναι: 960:4 = 240€.  
Κάθε δόση όταν πληρώνεται θα έχει τόκο 1,5% το µήνα.  
Εποµένως θα πληρώσει: 

(Α δόση στο τέλος του 1ου µήνα) 1,5240 240 240 3,6 243,6€
100

+ = + = . 

(Β δόση στο τέλος του 2ου µήνα)  3240 240 240 7,2 247,2€
100

+ = + = . 
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(Γ δόση στο τέλος του 3ου µήνα) 4,5240 240 250,8€
100

+ = . 

(∆ δόση στο τέλος του 4ου µήνα) 6240 240 254,4€
100

+ = . 

ii. Όταν αγόρασε τα ηλεκτρικά είδη, πλήρωσε το 40% της αξίας τους, δηλαδή 640€ και 18% 

ΦΠΑ επί της τιµής αγοράς, δηλαδή 18 1600 288€
100

⋅ = . 

Για τις δόσεις πλήρωσε συνολικά  
243,6+247,2+250,8+254,4 = 996€. 

Τελικά, τα είδη µε τον τρόπο που τα αγόρασε στοίχισαν συνολικά:  
προκαταβολή + ΦΠΑ + δόσεις = 640+288+996 = 1924€. 

iii. Αν πλήρωνε µε µετρητά για τα ίδια είδη, τότε θα πλήρωνε την αξία τους (1600€) και το 
ΦΠΑ (288€), δηλαδή 1888€.  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις. 
1. Για ένα βιβλίο που έχει αξία 80€ και ΦΠΑ 5% πληρώνουµε ταµείο:  

Α.  85€  Β.  84€  Γ.  83€  ∆.  90€ 

2. Για ένα είδος που έχει συντελεστή ΦΠΑ 18% πληρώνουµε στο ταµείο 23,6€. Ποια είναι η 
αξία του χωρίς ΦΠΑ;    
Α.   22,6€ Β.  20€  Γ.  21€  ∆.  22€ 

3. Για ένα είδος που έχει αξία 60€ πληρώσαµε µαζί µε το ΦΠΑ 70,8€. Τότε ο συντελεστής 
ΦΠΑ είναι:      
Α.  18% Β.  10,8% Γ.  10% ∆.  16% 

4. ∆ανείστηκε κάποιος ένα ποσό µε ετήσιο επιτόκιο 4%. Μετά από 6 µήνες έδωσε στο δα-
νειστή του 15.300€. Ποιο ήταν το ποσό που δανείστηκε;  
Α.  15.000 Β.  14.800 Γ.  14.900 ∆.  15.100 

5. Σε έναν αγώνα µπάσκετ, ο παίκτης Α ευστόχησε στις 9 από τις 11 ελεύθερες βολές και ο 
παίκτης Β ευστόχησε στις 16 από τις 18 ελεύθερες βολές. Ποιος ήταν πιο εύστοχος; 
Ο Α παίκτης   Ο Β παίκτης 

6. Καταθέτει κάποιος στην τράπεζα 20.000€ µε επιτόκιο 4%. Στο τέλος της πρώτης χρονιάς 
οι τόκοι προστίθενται στο κεφάλαιο. Να υπολογίσετε το ποσό που θα εισπράξει αν κάνει 
ανάληψη όλων των χρηµάτων στο τέλος της δεύτερης χρονιάς. 

7. Κάποιος αγοράζει µε δόσεις ένα αυτοκίνητο αξίας 16000€. Πληρώνει το 50% της αξίας 
του µετρητά και το υπόλοιπο συµφωνεί να το εξοφλήσει σε 8 µήνες, υπογράφοντας συ-
ναλλαγµατικές µε τόκο 1% το µήνα.        
Α)   Να υπολογίσετε το ποσό κάθε συναλλαγµατικής.   
Β)  Πόσο του στοίχισε τελικά το αυτοκίνητο αν µαζί µε την προκαταβολή πλήρωσε 400€ 
για ασφάλεια και 90€ για τέλη κυκλοφορίας. 

8. Κατέθεσε κάποιος κεφάλαιο 30000€ µε ετήσιο επιτόκιο 3%. Πόσα χρήµατα θα πάρει αν 
αποσύρει τα χρήµατά του µετά από ένα χρόνο (µε δεδοµένο ότι οι τόκοι µπαίνουν κάθε 
εξάµηνο και το 15% παρακρατείται ως φόρος). 

9. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 
Τιµή στις εκπτώσεις Ποσοστό έκπτωσης Τιµή πριν τις εκπτώσεις 

 30% 50€ 

 20% 70€ 

500€ 5%  

120€  138€ 

10. Η καθαρή αξία ενός εµπορεύµατος είναι 3000€, αλλά επιβαρύνεται µε 2% µεταφορικά, 
1% για ασφάλιση και 10% για προµήθεια (όλα τα ποσοστά είναι επί της καθαρής αξίας).
 i)   Ποιο είναι το συνολικό ποσοστό των επιβαρύνσεων;    
ii)  Ποιο είναι το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων; 
iii) Ποιο είναι το συνολικό κόστος του εµπορεύµατος; 



 
3.3. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

 
Όταν µελετάµε τα στοιχεία ενός συνόλου ως προς ένα χαρακτηριστικό του, τα χωρίζουµε 

σε οµάδες και υπολογίζουµε το ποσοστό των στοιχείων που ανήκει σε κάθε οµάδα. 
Τα ποσοστά αυτά τα παρουσιάζουµε όπως φαίνεται στο επόµενο παράδειγµα µε: 
• Πίνακα 
• Ραβδόγραµµα 
• Κυκλικό διάγραµµα 
• Ορθογώνιο διάγραµµα 
 
Ας υποθέσουµε ότι έγινε µία δηµοσκόπηση σε 160 πολίτες για το ποιο τηλεοπτικό κανάλι 

παρακολουθούν στις ειδήσεις. 
 
Τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης παρουσιάζονται: 
 

• Με πίνακα: 
 

ΚΑΝΑΛΙ MEGA ANT1 ALPHA NET ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΑΤΩΝ 

35% 30% 10% 25% 100% 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΑΤΩΝ 

56 48 16 40 160 

 
 
• Με ραβδογράµµατα: 

Κάθε ράβδος έχει αντίστοιχα ύψος 35 µονάδες, 30 µονάδες, 10 µονάδες, 25 µονάδες, δη-
λαδή όσο και τα ποσοστά που αντιπροσωπεύει καθεµία από αυτέ 

 

10

25
30
35

MEGA ANT ALPHA NET  
 
 

• Με ορθογώνια διαγράµµατα 
Επιλέγουµε ορθογώνιο µήκους 10cm και το χωρίζουµε σε ορθογώνια µε µήκη 3,5cm,  

3cm,  1cm, 2,5cm. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,5cm 3cm 1cm 2,5cm
MEGA ANT ALPHA NET  

 
 

• Με κυκλικό διάγραµµα 
Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιούµε ένα βαθµολογηµένο κύκλο, στον οποίο σηµειώ-

νουµε τα σηµεία στα οποία αντιστοιχούν οι αριθµοί 0, 35, 65 (30+35), 75 (65+10), 100. Φέρ-
νουµε τις ακτίνες στα σηµεία αυτά που χωρίζουν τον κύκλο σε 4 µέρη, καθένα από τα οποία 
αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά 35%, 30%, 10%, 25%. 

 
0

50%

10%

20%

30%

40%
60%

70%

80%

90%

MEGA

ANT

NET

ALPHA

75%

65% 35%
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Εφαρµογή 1η:  
Στον παρακάτω πίνακα, καταγράφονται οι χαρακτηρισµοί των πτυχίων 300 αποφοίτων 
του σχολείου µας. 

 
Χαρακτηρισµός Καλώς Λίαν καλώς Άριστα 
Αριθµός µαθητών 90 150 60 
Ποσοστό    

 
i)   Να συµπληρωθεί ο πίνακας. 
ii) Να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα µε ένα κυκλικό διάγραµµα. 

Απάντηση: 
Γνωρίζουµε ότι οι απόφοιτοι είναι 300. 

• Οι 90 στους 300 φέρουν τον χαρακτηρισµό «καλώς».  

∆ηλαδή, ποσοστό 90 3 0,3 30%
300 10

= = = . 

• Οι 150 στους 300 φέρουν τον χαρακτηρισµό «Λίαν καλώς».  

∆ηλαδή, ποσοστό 150 1 0,5 50%
300 2

= = = . 

• Οι 60 στους 300 φέρουν τον χαρακτηρισµό «Άριστα».  

∆ηλαδή ποσοστό 60 1 0,2 20%
300 5

= = = . 

Εποµένως, ο πίνακας συµπληρωµένος γίνεται: 
 

Χαρακτηρισµός Καλώς Λίαν καλώς Άριστα 
Αριθµός µαθητών 90 150 60 
Ποσοστό 30% 50% 20% 
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Κατασκευή κυκλικού διαγράµµατος: 
 

 
 

Χρησιµοποιούµε έναν βαθµολογηµένο κύκλο και σηµειώνουµε σε αυτόν τα σηµεία που 
αντιστοιχούν οι αριθµοί 0, 30, 80 (30+50). 

Εφαρµογή 2η:  
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι απαντήσεις µίας δηµοσκόπησης (γκάλοπ) για 
τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 

i)   Να συµπληρώσετε τον πίνακα. 
ii) Να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα µε τη βοήθεια ραβδογραµµάτων. 
 

Απαντήσεις Ποσοστό Αριθµός απαντήσεων 

Ικανοποιηµένες 
∆υσαρεστηµένες 
∆εν γνωρίζω 

30% 
900 

 
500 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 2.000 

Απάντηση: 
Ρωτήθηκαν συνολικά 2000 άτοµα. 

• Οι ικανοποιηµένοι είναι 900 στους 2000.  

∆ηλαδή, ποσοστό 900 9 0,45 45%
2000 20

= = = .  

• Οι δυσαρεστηµένοι αποτελούν το 30% των ερωτηθέντων.  

∆ηλαδή, 302000 600
100
⋅ =  άτοµα. 

• Αυτοί που δεν γνωρίζουν είναι 500 στους 2000.  

∆ηλαδή, 500 1 0,25 25%
2000 4

= = = . 
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Εποµένως, ο πίνακας συµπληρωµένος γράφεται : 
 

Απαντήσεις Ποσοστό Αριθµός απαντήσεων 

Ικανοποιηµένες 
∆υσαρεστηµένες 
∆εν γνωρίζω 

45% 
30% 
25% 

900 
600 
500 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 2.000 
 
Και το ραβδόγραµµα αποτελεσµάτων είναι : 
 

25
30

45

 

Εφαρµογή 3η:  
Στο παρακάτω κυκλικό διάγραµµα δίνονται τα ποσοστά σε στρέµµατα, Α: 10 στρέµµα-
τα, Β: 20 στρέµµατα, Γ: 40 στρέµµατα, που καλλιεργούν 50 αγρότες. 

 
0

50%

40%

90%

A

Γ

B

 
1) Να συµπληρώσετε τον πίνακα αποτελεσµάτων. 
2) Να µετατρέψετε το κυκλικό διάγραµµα σε αντίστοιχο ραβδόγραµµα και ορθογώνιο 

διάγραµµα. 
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Απάντηση: 
Στο κυκλικό διάγραµµα βλέπουµε ότι, το 40% των 50 αγροτών καλλιεργούν 10 στρέµµα-

τα. Εποµένως, 40 50 20
100

⋅ =  αγρότες.  

Το 50% (∆ηλαδή, 90% - 40%) καλλιεργούν 20 στρέµµατα.  

∆ηλαδή, 50 50 25
100

⋅ =  αγρότες.  

Το 10% καλλιεργούν 40 στρέµµατα. ∆ηλαδή, 10 50 5
100

⋅ =  αγρότες. 

 
Οπότε, θα έχουµε τον ακόλουθο πίνακα αποτελεσµάτων: 
 

Έκταση 10 στρέµµατα 20 στρέµµατα 40 στρέµµατα 

Αριθµός αγροτών 20 25 5 

Ποσοστό 40% 50% 10% 

 
Και το αντίστοιχο ραβδόγραµµα θα είναι:  

25

5

20

10 στρέμματα 20 στρέμματα 40 στρέμματα  
 

 
Ορθογώνιο διάγραµµα: 
Κατασκευάζουµε ορθογώνιο µήκους 10cm, το οποίο χωρίζουµε σε τρία µέρη µε µήκη 

4cm, 5cm, 1cm, που αντιστοιχούν στις απαντήσεις µε ποσοστά 40%,  50%, 10%.  

10 στρ. 20 στρ.
40

Στρ.

4 cm 5 cm 1 cm

10 cm
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Εφαρµογή 4η:  
Με τη βοήθεια του παρακάτω ορθογωνίου διαγράµµατος 

 

15% 65% 20%

 
να συµπληρώσετε τον πίνακα: 

 
Αριθµός  
αυτοκινήτων 

0 1 2 ή περισσότερα Σύνολα 

Ποσοστό  
νοικοκυριών 

    

Αριθµός  
νοικοκυριών 

   5.000 

 

Απάντηση: 
Παρατηρούµε ότι 15% των 5000 νοικοκυριών δεν έχουν αυτοκίνητο, δηλαδή 

15 5.000 750
100

⋅ =  νοικοκυριά. 

Το 65% των 5000 νοικοκυριών έχουν 1 αυτοκίνητο, δηλαδή 65 5.000 3.250
100

⋅ =  νοικοκυ-

ριά και 20% των 5000 νοικοκυριών έχουν 2 ή περισσότερα, οπότε 20 5.000 1.000
100

⋅ =  νοικο-

κυριά. 
Εποµένως, προκύπτει ο πίνακας: 
 

Αριθµός  
αυτοκινήτων 

0 1 2 ή περισσότερα Σύνολα 

Ποσοστό  
νοικοκυριών 

15% 65% 20% 100% 

Αριθµός  
νοικοκυριών 

750 3.250 1.000 5.000 
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 ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Το παρακάτω κυκλικό διάγραµµα παρουσιάζει τα ποσοστά των µηνιαίων εξόδων µίας οι-
κογένειας. Αν η οικογένεια ξόδεψε για διατροφή 420€, να βρείτε πόσο ξόδεψε σε κάθε το-
µέα και πόσα ήταν τα συνολικά έξοδα. 

 
2. Σε µία δηµοσκόπηση καταγράφηκαν τα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα:  

 

Απαντήσεις Ποσοστό Αριθµός απαντήσεων 

Ναι 
Όχι 
∆εν γνωρίζω 

40% 
 
 

 
456 

 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 1.200 
 
α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα.  
β) Να παραστήσετε τα αποτελέσµατα αυτά µε ραβδογράµµατα και µε ορθογώνιο διάγραµ-

µα. 
 

3. Στον παρακάτω πίνακα έχουµε τους πόντους που σηµείωσαν οι παίκτες Α, Β, Γ, ∆, Ε µίας 
οµάδας µπάσκετ σε έναν αγώνα µπάσκετ.  
 

ΠΑΙΚΤΗΣ Α Β Γ ∆ Ε 

ΠΟΝΤΟΙ 20 16 4 32 8 

ΠΟΣΟΣΤΟ      
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i.   Να συµπληρώσετε τη γραµµή των ποσοστών. 
ii. Να παραστήσετε τα ποσοστά µε ορθογώνιο και κυκλικό διάγραµµα. 
 

4. Το παρακάτω ορθογώνιο διάγραµµα παριστάνει τις απαντήσεις που έδωσαν 40 µαθητές 
στην ερώτηση πόσα αδέρφια έχουν. 
 

0

Αδέλφια

2

Αδέλφια

1

Αδέλφια

3

Αδέλφια

1,25 cm 1,25 cm 5 cm 2,5 cm
 

 
1) Να κατασκευάσετε πίνακα αποτελεσµάτων. 
2) Να παραστήσετε µε ορθογώνια διαγράµµατα τα αποτελέσµατα. 
 

5. Τα αποτελέσµατα µίας δηµοσκόπησης σχετικά µε το αν οι πολίτες είναι ευχαριστηµένοι 
από τα µέσα µαζικής µεταφοράς, εµφανίζονται στο ραβδόγραµµα.  
 

40%

25%

5%

Πολύ

ικανοποιημένοι

Μετρίως

ικανοποιημένοι

Ελάχιστα Καθόλου

 
 
Αν ρωτήθηκαν 2000 άτοµα, να συµπληρώσετε τον πίνακα αποτελεσµάτων. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Πολύ ικανοποιηµένοι 
Μετρίως ικανοποιηµένοι 
Ελάχιστα 
Καθόλου 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100% 2.000 
 
 



 
3.4. ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ – ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 

 

Σχήµα (1)

Σχήµα (2)

 
Στο σχήµα (1) το κόκκινο τµήµα είναι τα 6

16
 του τετραγώνου.  

Αν το τετράγωνο τετραπλασιασθεί, σχήµα (2), τότε το κόκκινο τµήµα θα γίνει τα 24
64

 του 

νέου τετραγώνου. Παρατηρούµε ότι τα κλάσµατα 6
16

 και 24
64

 είναι ίσα. Αφού 6 64 24 16⋅ = ⋅ . 

Αυτό συµβαίνει επειδή και στις δύο περιπτώσεις, το κόκκινο τµήµα καταλαµβάνει το ίδιο 
«µέρος» του τετραγώνου. 

 
 

ΠΛΕΥΡΑ 2 3 5 

ΤΕ
ΤΡ

Α
ΓΩ

Ν
Ο

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 8 12 20 

ΠΛΕΥΡΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ 

 
 

ΠΛΕΥΡΑ 2 3 5 

ΤΕ
ΤΡ

Α
ΓΩ

Ν
Ο

 

ΕΜΒΑ∆Ο 4 9 25 

ΠΛΕΥΡΑ – ΕΜΒΑ∆Ο 
ΠΟΣΑ ΟΧΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 
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• ∆ύο αριθµοί που µεταβάλλονται, δηλαδή δύο µεταβλητές λέγονται ανάλογες, αν το πηλί-
κο τους παραµένει πάντοτε το ίδιο. Π.χ. στο τετράγωνο του παραδείγµατος η πλευρά και 

η περίµετρος είναι ποσά ανάλογα, αφού 2 3 5 1
8 12 20 4
= = = . 

• Οι αντίστοιχες τιµές x, y δύο ανάλογων ποσών συνδέονται µε µία ισότητα της µορφής  
y = αx, όπου α ένας σταθερός αριθµός.  
Π.χ στα ανάλογα ποσά του προηγούµενου παραδείγµατος, ισχύει ότι y = 4x. 

Εφαρµογή 1η:  
Τα έξι εισιτήρια για τον κινηµατογράφο στοιχίζουν 48€. Πόσο στοιχίζουν τα 4 εισιτήρια; 

 

Απάντηση: 
Τα ποσά αριθµός εισιτηρίων – αξία  είναι ποσά ανάλογα. 
Αν υποθέσουµε ότι x είναι η αξία των 4 εισιτηρίων, τότε:  
 
Εισιτήρια 6 4 

Αξία 48 x 
 

Εποµένως, θα ισχύει 6 4
48 x

= , οπότε θα έχουµε 6x 4 48= ⋅ .  

Άρα, x = 32€. 
 

Εφαρµογή 2η:  
Η βενζίνη κόστιζε 11€ το lt. Ανακοινώθηκε αύξηση κατά 3%. Ποια είναι η αξία µετά την 
αύξηση; 

Απάντηση: 
Αν η αξία της βενζίνης ήταν 100€, µετά την αύξηση θα ήταν 103€. 
Εποµένως:  

Αξία πριν την αύξηση 100 11 

Αξία µετά την αύξηση 103 x 
 

Άρα θα ισχύει 100 11
103 x

=  ή 100x 103 11= ⋅ . ∆ηλαδή, x = 11,33€. 

Εποµένως, η τιµή της βενζίνης µετά την αύξηση θα ανέρχεται στα 11,33€.  

Εφαρµογή 3η:  
Να συµπληρώσετε τον πίνακα, αν θεωρήσουµε ότι οι εργάτες έχουν την ίδια απόδοση.  

 
Αριθµός εργατών 7 5  

Στρέµµατα προς καλλιέργεια 28  36 

Σχόλιο: 

Αν α γ
β δ
=  τότε 

α δ β γ⋅ = ⋅  
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Απάντηση: 

Αφού τα µεγέθη είναι ανάλογα, θα ισχύει 7 5
28 x 36

ψ
= = .  

Εποµένως, 7 5
28 x

=  ή  7x 28 5= ⋅  ή  x = 20   και 7
28 36

ψ
=  ή 7 36 28⋅ = ψ ⋅  ή  ψ = 9. 

Άρα, ο πίνακας εργάτες – στρέµµατα προς καλλιέργεια, γίνεται: 
 

Αριθµός εργατών 7 5 9 

Στρέµµατα προς καλλιέργεια 28 20 36 
 

Εφαρµογή 4η:  
Ένας εργάτης πληρώθηκε 480€ για 16 ηµέρες εργασίας. Πόσα παραπάνω χρήµατα θα 
είχε πάρει αν είχε δουλέψει 14 ηµέρες παραπάνω; 

Απάντηση: 
Τα µεγέθη ηµέρες εργασίας – ποσό πληρωµής είναι ανάλογα. Εποµένως: 
 

Ηµέρες εργασίας 16 30 

Ποσό πληρωµής 480 x 
 

Εποµένως 16 30   ή  16 x=30 480  ή x=900€
480 x

= ⋅ ⋅ .  

Άρα θα είχε πάρει 900 – 480 = 420€ επιπλέον.  

Εφαρµογή 5η:  
Η πίεση του νερού σε ένα σηµείο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι ανάλογη 
του βάθους στο οποίο βρίσκεται το σηµείο. Αν υποθέσουµε ότι η πίεση του νερού σε βά-
θος 10m είναι 4,5kg/cm2 : 

α)   Να βρείτε πόση είναι η πίεση σε βάθος 28m. 
β)   Αν η στολή κατάδυσης αντέχει πίεση µέχρι 38kg/cm2, ποιο είναι το µεγαλύτερο 

βάθος που µπορεί να φθάσει ο δύτης; 

Απάντηση: 
α)   Γνωρίζουµε ότι: 

Βάθος 10 18 

Πίεση 4,5 x 
 

Εποµένως, 10 18
4,5 x

=  ή x = 8,1kg/cm2. 
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β) Αν υποθέσουµε ότι Βm είναι το µεγαλύτερο βάθος που µπορεί να φθάσει ο δύτης, τότε : 
 

Βάθος Β 10 

Πίεση 38,5 4,5 
 

Εποµένως, B 10 4,5B 385
38,5 4,5

= ⇔ =  ή Β = 85,55m είναι το βάθος που µπορεί να κατέβει 

ο δύτης.  
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3.5. ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΑ 

Εφαρµογή 1η:  
Τρεις συνέταιροι συγκέντρωσαν για να δηµιουργήσουν µία επιχείρηση, κεφάλαιο 
100.000€. Ο πρώτος έδωσε 20.000€, ο δεύτερος 30.000€ και ο τρίτος 50.000€. Μετά από 
µερικούς µήνες αποφάσισαν να µοιράσουν τα πρώτα τους κέρδη, που ήταν 30.000€. Πό-
σα θα πάρει ο καθένας; 

Απάντηση: 
 
 

 A Β Γ 

Ποσό συµµετοχής 20.000 30.000 50.000 

ΣΥΝΟΛΟ 100.000 100.000 100.000 
 

 A Β Γ 
Συµµετοχή στα κέρδη α β γ 

ΚΕΡ∆ΟΣ 30.000 30.000 30.000 
 
Η συµµετοχή του Α συνέταιρου στα κέρδη µε δεδοµένη τη συµµετοχή του στο αρχικό κε-

φάλαιο, είναι 20.000
100.000 30.000

α
=  

ή  

Α = 6.000€. Όµοια για τον Β συνέταιρο 30.000
100.000 30.000

β
=   

ή  

Β = 9.000€, για τον Γ συνέταιρο 50.000
100.000 30.000

γ
= ή γ = 15.000€.  

 
Αν x1, x2, x3… και ψ1, ψ2, ψ3… είναι αντίστοιχες τιµές δύο ανάλογων ποσών, τότε ισχύει η 

ισότητα  
3 1 2 31 2

1 2 3 1 2 3

x x x x ...x x ...
...

+ + +
= = = =

ψ ψ ψ ψ +ψ +ψ +
. 

Με τη βοήθεια της σχέσης αυτής, µπορούµε να «µερίσουµε» (να χωρίσουµε) ένα ποσό ή 
ένα αριθµό σε µέρη ανάλογα δύο ή περισσότερων αριθµών. 
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Εφαρµογή 2η:  
Σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι συµµετείχαν τρεις παίκτες Α, Β, Γ, οι οποίοι στο τέλος µοι-
ράστηκαν ένα ποσό 10.000€, ανάλογα µε τις σωστές απαντήσεις που έδωσαν. 

Τι ποσό πήρε ο κάθε παίκτης, αν ο Α απάντησε σωστά σε 7 ερωτήσεις, ο Β σε 5 και ο 
Γ σε 8; 

Απάντηση: 
Αν α,β,γ είναι αντίστοιχα τα ποσά των τριών παικτών, έχουµε: 

10.000 500
7 5 8 20 20
α β γ α +β+ γ
= = = = = . 

 
Άρα, 

β γ500  ή  α=3.500€ 500  ή  β=2.500€ 500  ή  γ=4.000€
7 5 8
α
= = =  

Ή Β τρόπος: 
 

 Παίκτης A Παίκτης Β Παίκτης Γ 
Αριθµός σωστών  
απαντήσεων 

7 5 8 

Πλήθος ερωτήσεων 20 20 20 
 
 
 

 A Β Γ 

Κέρδος α β γ 

Σύνολο ποσού 10.000 10.000 10.000 
 

Α παίκτης:   7   ή  α=3.500€
20 10.000

α
=  

Β παίκτης:   5   ή  β=2.500€
20 10.000

β
=  

Γ παίκτης:  8   ή  γ=4.000€
20 10.000

γ
=  
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3.6. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΟΣΩΝ 

 
Γνωρίζουµε ότι δύο ανάλογα ποσά µεταβάλλονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διατη-

ρούν σταθερό το λόγο της αναλογίας, όπως στο παράδειγµα. 
 

περίµετρος τετραγώνου 4
ά τετραγώνου

=
πλευρ

  ή  ά τετραγώνου 1
ί  τετραγώνου 4

πλευρ
=

περ µετρος
 

 
Αν δώσουµε µερικές τιµές στην πλευρά του τετραγώνου, τότε άµεσα βρίσκουµε την περί-

µετρο.  
 

 
Μπορούµε τα δεδοµένα αυτά να τα παρα-

στήσουµε σε ένα σύστηµα ηµιαξόνων όπως 
στο διπλανό σχήµα.  

Πλευρά σε m Περίµετρος σε m 

1 4 

3 12 

2 8 

1 2 3

4

8

12

 

 
Τα σηµεία της γραφικής παράστασης ανάλογων ποσών x, ψ που συνδέονται µε τη σχέση 

xψ = α⋅  σε οποιοδήποτε σύστηµα  ηµιαξόνων, είναι σηµεία συνευθειακά που ανήκουν σε 
ευθεία που διέρχεται από την αρχή των ηµιαξόνων.  

 

Εφαρµογή 1η:  
Στο διπλανό σχήµα, έχουµε τη γραφική πα-
ράσταση της σχέσης που συνδέει τις αντί-
στοιχες τιµές x, ψ, δύο µεταβλητών ποσών: 
i) Να εξηγήσετε γιατί τα δύο αυτά ποσά εί-
ναι ανάλογα. 
ii) Να συµπληρώσετε τον πίνακα: 

 

x 6 1   

ψ   4 2 
 

1 2 3 4 5 6 7

2

4

ψ

x
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Απάντηση: 
i) Η γραφική παράσταση της σχέσης που συνδέει τις αντίστοιχες τιµές των δύο ποσών, εί-

ναι ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Εποµένως, τα δύο ποσά είναι ανάλογα. 
Η σχέση που συνδέει εποµένως τις αντίστοιχες τιµές x και ψ, είναι της µορφής 

xψ = α ⋅ (1). 
Επειδή η ευθεία διέρχεται από το σηµείο Α(3,2), οι συντεταγµένες του Α θα επαληθεύουν 

την ισότητα (1), δηλαδή 22 3  ή  α=
3

= α ⋅ . Οπότε 2 x
3

ψ =  (2). 

 
 
ii) Από τη σχέση (2) για x = 6 βρίσκουµε ψ = 4, για x = 1 βρίσκουµε ψ = 2/3 και για ψ = 4 

βρίσκουµε x = 6.  
Οπότε, προκύπτει ο πίνακας:  
 

x 6 1 6 3 

ψ 4 2/3 4 2 

 

Εφαρµογή 2:  
Οι αντίστοιχες τιµές δύο ανάλογων ποσών συνδέονται µε τη σχέση ψ = 1,5x (1).  
i)   Να εξηγήσετε γιατί τα δύο ποσά είναι ανάλογα. 
ii) Χωρίς να κάνετε τη γραφική παράσταση της σχέσης να εξετάσετε ποια από τα σηµεία 

Α(2,4),  Β(2,3),  Γ(4,6),  ∆(3,5) ανήκουν σε αυτή. 

Απάντηση: 
i)   Παρατηρούµε ότι η σχέση που συνδέει τις αντίστοιχες τιµές x και ψ, είναι της µορφής 

xψ = α ⋅ . 
Γνωρίζουµε ότι αν οι αντίστοιχες τιµές δύο συµµεταβλητών ποσών συνδέονται µε µία ι-

διότητα της µορφής xψ = α⋅ , τα ποσά είναι ανάλογα. 
ii) Παρατηρούµε ότι µε δεδοµένη τη σχέση (1): 
Α.  Για x = 2 προκύπτει ψ = 3. Άρα, το Α(2,4) δεν ανήκει στη γραφική παράσταση (ευθεί-

α) της ψ = 1,5x.  
B.  Για x = 2 προκύπτει ψ = 3. Άρα, το Β(2,3) ανήκει στη γραφική παράσταση. 
Γ. Για x = 4 προκύπτει ψ = 6. Άρα, το Γ(4,6) ανήκει στη γραφική παράσταση. 
Οµοίως, το ∆ δεν ανήκει σε αυτή.  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Ποια από τα παρακάτω ζεύγη είναι αντίστοιχες τιµές ανάλογων ποσών;  
Α)   (5,20) και (2,8) Β)   (3,6) και (6,9)  

Γ)   (α,β) και (3α, 3β) ∆)   (1,3) και (2,9)  Ε) ( 1
2

,5) και (1,10) 

2. Ποια από τα παρακάτω ποσά είναι ανάλογα.  

i. Η ακτίνα του κύκλου και η διάµετρός του. 

ii. Η ηλικία ενός ατόµου και το ύψος του. 

iii. Η πλευρά ενός ισόπλευρου τριγώνου και η περίµετρός του. 

iv. Η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου και ο χρόνος που διανύει µία απόσταση. 

v. Ο τόκος (Τ) που δίνει ένα κεφάλαιο Κ σε ορισµένο χρόνο και το επιτόκιο. 

vi. Η πλευρά τετραγώνου και το εµβαδόν του τετραγώνου. 

3. Τα 18m ενός υφάσµατος στοιχίζουν 27€, τα 30m στοιχίζουν :  Α.  35  Β.  
45  Γ.  50  ∆.  39 

4. Το ανθρώπινο σώµα περιέχει 1,5% ασβέστιο. Ποια είναι η ποσότητα ασβεστίου σε έναν 
άνθρωπο που ζυγίζει 80kg:   
Α.  3  Β.  4  Γ.  5  ∆.  6 

5. Να συµπληρώσετε τον πίνακα: 

 

Βάρος kg 2   7,5

Αξία € 8 32 2  

6. Η αποξηραµένη σταφίδα χάνει το 1/6 του βάρους της :  
α)   Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  
 

Βάρος σταφίδας 18  5  

Βάρος αποξηραµένης  8  12 
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β) Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις αντίστοιχες τιµές των ποσών «βάρος σταφίδας» 
και «βάρος αποξηραµένης». 

7. Παρακάτω έχουµε έναν πίνακα αντίστοιχων τιµών δύο ανάλογων ποσών: 

 

x 3   1 

ψ   20 1  

Αν η γραφική παράσταση της σχέσης που συνδέει τις αντίστοιχες τιµές διέρχεται 

από το Α(2,8), να συµπληρώσετε τον πίνακα.  

8. Ένα τρένο κινείται µε σταθερή ταχύτητα και διατρέχει 130km σε 1 ώρα και 30 λεπτά. 
Ποια απόσταση θα διανύσει:    
α)   σε 3 ώρες,  β)   σε 2 ώρες και 40 λεπτά 

9. Το καλοριφέρ του σχολείου καταναλώνει 80 lt πετρελαίου ανά τρίωρο. Πόσα lt θα κατα-
ναλώσει σε µία εβδοµάδα (∆ευτέρα – Παρασκευή), αν λειτουργεί 6 ώρες την ηµέρα; 

10. Τρεις φίλοι δηµιούργησαν µία εταιρία, στην οποία ο πρώτος διέθεσε κεφάλαιο 50.000€, ο 
δεύτερος 35.000€ και ο τρίτος 20.00€. Η επιχείρηση είχε κέρδη 10.000€. Ποιο θα είναι το 
µερίδιο του καθενός από τα κέρδη της επιχείρησης; 

11. Τρεις εργάτες πήραν από µία εργασία 1850€. Ο α, ως επικεφαλής πήρε το 10% του ποσού 
για τη χρήση µηχανηµάτων που είχε στη διάθεσή του. Το υπόλοιπο ποσό, µοιράσθηκε 
ανάλογα µε τις µέρες εργασίας του κάθε εργάτη. Αν ο α εργάστηκε 8 ηµέρες, ο β 12 ηµέ-
ρες και ο γ 10 ηµέρες, τι ποσό πήρε ο καθένας; 

12. Οι αντίστοιχες τιµές δύο ποσών συνδέονται µε τη σχέση ψ = 0,5x (1). 
i)   Να εξηγήσετε γιατί τα δύο ποσά είναι ανάλογα.   
ii)  Να συµπληρώσετε τον πίνακα:   
 

x 4   0,1

ψ   12 2  

iii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της σχέσης (1).   
iv)  Από τα σηµεία Α(2,1),  Β(3,6),  Γ(6,3), ποια ανήκουν σε αυτή.  
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3.7. ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Όταν βλέπουµε σε ένα χάρτη ή σε ένα σχέδιο να γράφεται π.χ. «Κλίµακα 1: 100.000» ή 
«Κλίµακα 1: 200», αυτό σηµαίνει ότι τα µήκη στο χάρτη ή στο σχέδιο και τα µήκη των αντί-
στοιχων πραγµατικών µεγεθών είναι ποσά ανάλογα και οι λόγοι των αντίστοιχων τιµών είναι 

ίσοι µε 1
100.000

 (χάρτης) ή 1
200

 (σχέδιο). 

 
 
∆ηλαδή, αν η κλίµακα είναι 1:α θα ισχύει:  

ό  στο σχέδιο 1
ή απόσταση

απ σταση
=

πραγµατικ α
 

∆ιακρίνουµε 2 περιπτώσεις: 

 
 

Κλίµακα εποµένως ονοµάζουµε το λόγο της απόστασης δύο σηµείων στο χάρτη προς 
την πραγµατική απόσταση των δύο αντίστοιχων σηµείων. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  
οι αποστάσεις πρέπει να µετρούνται µε την ίδια µονάδα.  
∆ίνονται 2 ορθογώνια: 

Α Β

Γ Δ

Ε Ζ

Θ Η
 

 
 

 Πλάτος Μήκος 

∆ιαστάσεις ΑΒΓ∆/cm 2 4 

∆ιαστάσεις ΕΖΓ∆ 6 12 
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Παρατηρούµε ότι 2 4 1
6 12 3
= = . Εποµένως, οι διαστάσεις του ΑΒΓ∆ είναι ανάλογες εκείνων 

του ΕΖΓ∆. Στην περίπτωση αυτή, λέµε ότι το ΕΖΗΘ είναι µία µεγέθυνση του ΑΒΓ∆∆ κατά 3 
φορές ή ότι το ΑΒΓ∆ είναι µία σµίκρυνση του ΕΖΗΘ κατά 3 φορές. 

Εφαρµογή 1η:  
∆ίνεται ένας χάρτης κλίµακας 1: 100.000. Τότε η απόσταση 1cm στο χάρτη, αντιστοιχεί:  
1cm χάρτη →  100.000 cm  
πραγµατική απόσταση →  1.000 m →  1 Km 

Εφαρµογή 2η:  
Σε ένα χάρτη κλίµακας 1: 1.000.000 η πόλη Α απέχει από τη Β 5,5cm. Να βρεθεί η πραγ-
µατική απόσταση των 2 πόλεων. 

Α

Β
5,5 cm

 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000.000 

Απάντηση: 
Αν υποθέσουµε ότι η πραγµατική απόσταση είναι x, τότε  
5,5 1
x 1.000.000

=  ή x = 5.500.000cm ή 55.000m ή 55km.  

Εφαρµογή 3η:  

Η πλευρά ενός τετραγώνου σε σχέδιο µε κλίµακα 1
250

 είναι 16cm. Να βρείτε το εµβαδόν 

του πραγµατικού τετραγώνου σε m2.  

Απάντηση: 
Αν υποθέσουµε ότι η πλευρά σε cm του κανονικού τετραγώνου είναι x,  

τότε 16 1
x 250
= ,  x = 4.000cm  ή 40m.  

Άρα, E = 402 =1.600m2.  
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Εφαρµογή 4η:  
Να συµπληρωθούν οι πίνακες: 

 
α) 

Κλίµακα Μήκος στο σχέδιο Πραγµατικό µήκος 
1 : 3 12 cm  
1 : 50 4 cm  
3 : 10  150 cm 

β)  

Πραγµατική απόσταση Απόσταση στο χάρτη Κλίµακα 

20 km 2 cm  

100 km  
1

2.000.000
 

50 m 10 cm   

Απάντηση: 

α) Γνωρίζουµε ότι ή  στο σχέδιο 1
ό µήκος 3

µ κος
=

πραγµατικ
  ή  12 1

x 3
=  ή x = 36cm. 

Οµοίως, 4 1
x 50
=  ή  x = 200cm.  

Οµοίως, 3
150 10
ψ

=  ή ψ = 45cm. 

β)   
ό  στο χάρτη 2 1 ί

ή απόσταση 20.000.000 1.000.000
απ σταση

= = κλ µακα
πραγµατικ

 

5cm 1
100.000.000 20.000.000

= =  10 1
5.000 500

= =  
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Εφαρµογή 5η:  
Στο σχήµα (β) να σχεδιάσετε µία σµίκρυνση του σχήµατος (α) µε κλίµακα 1

2 . Να βρεί-

τε το λόγο των περιµέτρων. 
 
 

Α

Β Γ

Δ Ε

ΖΗ

ΘΙ

Κ

 

Β΄ Γ΄

Α΄

Δ΄ Ε΄

Ζ΄

Η΄

Θ΄Ι΄

Κ΄

 

  (α)      (β)  
 

ή  Α΄Β΄ 1 Α΄Β΄ 1  ή    ή  Α΄Β΄=3
ό µήκος ΑΒ 2 6 2

µ κος
= =

πραγµατικ
 

 
΄ ΄ 1 Β΄Γ΄ 1  ή    ή Β΄Γ΄=1

2 2 2
Β Γ

= =
ΒΓ

. 

Οµοίως ΄ ΄ 1 1  ή  Γ΄∆΄ Γ∆=2
2 2

Γ ∆
= =

Γ∆
. 

Οµοίως ΄ ΄ 1 1  ή  ∆΄Ε΄ ∆Ε=4
2 2

∆ Ε
= =

∆Ε
. 

Οµοίως Ε΄Ζ΄ = 1,   Ζ΄Η΄ = 2,   Η΄Θ΄ = 1,   Θ΄Ι΄ = 2, 
 
 
και Λόγος των περιµέτρων 
 

α

β

Π 6 4 8 2 4 2 4 2 2 34 2
Π 3 2 4 1 2 1 2 1 1 17

+ + + + + + + +
= = =

+ + + + + + + +
 

 
 

 
 



 ΑΝΑΛΟΓΑ  ΠΟΣΑ  103

ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

 
1. Από το διπλανό χάρτη κλίµακας 

1:100.000, να υπολογίσετε τις πραγµατι-
κές αποστάσεις των πόλεων  

    Α – Β,   Β – Γ. 
10

cm 4,5cm

A

B

Γ

 
2. Από ένα χάρτη που κατασκευάστηκε µε κλίµακα 1: 150.000:  

α)  Να βρείτε την πραγµατική απόσταση δύο πόλεων Α και Β που στο χάρτη απέχουν 
3,6cm.  

β) Την απόσταση στο χάρτη δύο πόλεων Γ και ∆ που η πραγµατική τους απόσταση είναι 
8,4km.  

3. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, αν η κλίµακα του σχεδίου είναι 1/500. 

Μήκος στο σχέδιο (cm) 10  100 

Πραγµατικό µήκος (m)  24  

4. Στο παρακάτω σχήµα έχουµε την κάτοψη ενός δωµατίου, µε κλίµακα 1:50. Να βρεθούν οι 
πραγµατικές διαστάσεις ΑΒ, ΑΓ.  

5 4 0 0 m m

6
3
3
3

m
m

1 3 2 5 m m

1
3
2

5
m

m

1
1
5

0
m

m

7 c m

A B

Γ

8 c m

7 c m

 
5. Στο παρακάτω σχήµα έχουµε τέσσερα ορθογώνια A1, A2, A3, A4. Ποια από τα A2, A3, A4 

είναι σµίκρυνση του Α1.  
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A2A1

A 4

A 3

 
 

6. ∆ύο πόλεις Α και Β απέχουν σε ένα χάρτη 4cm, ενώ η πραγµατική τους απόσταση είναι 
12km. Να βρείτε την κλίµακα που σχεδιάστηκε ο χάρτης. 

7. Η πλευρά ενός τετραγώνου σε σχέδιο µε κλίµακα 1
500

 είναι 4cm. Να βρείτε την πλευρά 

και το εµβαδόν του πραγµατικού τετραγώνου. 

8. Να συµπληρώσετε τον πίνακα:  

 
Πραγµατική απόσταση Απόσταση στο χάρτη Κλίµακα 

10 Km 4 cm  

10  1 : 100 

 2 cm 1 : 250.000 
 

9. Σε ένα χάρτη κλίµακας 1: 1000, δύο πόλεις απέχουν 12cm. Πόσο θα απέχουν αν ο χάρτης 
αλλάξει κλίµακα και γίνει 1:500; 

10. Έχουµε δύο χάρτες µίας περιοχής. Ο πρώτος σχεδιάστηκε µε κλίµακα 1:100.000. Αν οι 
δύο πόλεις Α, Β απέχουν 84km, ποια είναι η απόστασή τους στον 1ο χάρτη. Με ποια κλί-
µακα σχεδιάστηκε ο δεύτερος χάρτης, αν σε αυτόν η απόσταση των δύο πόλεων Α και Β 
είναι 3,8m.  

 



4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 

4.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 
 

 
Πόσα ποτήρια κρασί µπορούµε να γεµίσουµε µε ένα µπουκάλι κρασί; Η απάντηση είναι 

«εξαρτάται από τα ποτήρια». Αν πρόκειται για τα συνηθισµένα ποτηράκια του κρασιού, τότε 
µπορούµε να γεµίσουµε 8 ποτηράκια. Αυτό σηµαίνει ότι το περιεχόµενο του µπουκαλιού εί-
ναι ίσο µε το περιεχόµενο των 8 ποτηριών.  

 

 
Με τον τρόπο αυτό µετρήσαµε την ποσότητα του κρασιού στο µπουκάλι µε µονάδα µέ-

τρησης το ένα ποτηράκι και βρήκαµε ότι το µπουκάλι περιέχει 8 ποτηράκια κρασί. Το 8 είναι 
το αποτέλεσµα της µέτρησης. 

Αν αλλάξουµε τη µονάδα µέτρησης και χρησιµοποιήσουµε ποτήρια του νερού που είναι 
µεγαλύτερα, τότε θα δούµε ότι το µπουκάλι περιέχει 4 ποτήρια. Το αποτέλεσµα της µέτρησης 
αλλάζει λοιπόν, αν αλλάξει η µονάδα µέτρησης.  

Σκοπός της ενότητας είναι ο εκπαιδευόµενος να θεµελιώσει τις έννοιες µεγεθών που ήδη 
χρησιµοποιεί στην καθηµερινότητα του όπως η έννοια του m, cm, να µάθει να τις µετατρέ-
πει, να ξεχωρίζει αυτές που αφορούν το µήκος από αυτές της επιφάνειάς ή του όγκου ή του 
χρόνου. 
 
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα η εξοικείωση του εκπαιδευόµενου µε τις µονάδες µεγεθών
µήκους – επιφάνειας – όγκου – χρόνου ώστε να µπορεί να τις χρησιµοποιήσει απρόσκοπτα 
σε οποιοδήποτε πρόβληµα, παράλληλα µε τη γνώση και τη χρησιµοποίηση διαφόρων οργά-
νων µέτρησης. 
 
Βασικές έννοιες: 
• Μονάδα µέτρησης 
• Μήκος 
• Εµβαδόν 
• Όγκος 
• Μάζα 
• Χρόνος 
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4.2. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 
Η βασική µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιούµε στη χώρα µας είναι το µέτρο και το συµ-

βολίζουµε µε το λατινικό γράµµα m. Για µικρότερα µήκη χρησιµοποιούµε µικρότερες µονά-
δες που είναι υποδιαιρέσεις του µέτρου όπως το δεκατόµετρο (dm), το εκατοστόµετρο (cm) 
και το χιλιοστόµετρο (mm).  Η αντιστοιχία τους µε το µέτρο φαίνεται στον παρακάτω πίνα-
κα.  

 
 

Μονάδα Σύµβολο Σχέση µε το µέτρο 

ΜΕΤΡΟ M  

∆εκάµετρο ή παλάµη dm 
11dm m 0,1m

10
= =  

Εκατοστόµετρο ή  
εκατοστό ή πόντος 

cm 
11cm m 0,01m

100
= =  

Χιλιοστόµετρο ή  
χιλιοστό 

mm 
11mm m 0,001m

1000
= =  

 
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε επίσης ποια είναι η σχέση του µέτρου και των υποδιαι-

ρέσεων µεταξύ τους.  
 

1m = 10dm = 100cm = 1000mm 
          1dm =   10cm =   100mm 
                         1cm =     10mm 

Παράδειγµα: 
Αν µετρήσουµε το µήκος ενός τραπεζιού και το βρούµε 23dm τότε µε πόσα µέτρα ή 

µε πόσα εκατοστά είναι ίσο;  
Για να κάνουµε µετατροπές ανάµεσα στο µέτρο και στις υποδιαιρέσεις του, µπορούµε να 

χρησιµοποιούµε το επόµενο διάγραµµα. 
 

m

dm

cm

mmx10

:10

x10

x10

:10

:10
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δηλαδή, για να κατέβουµε ένα σκαλοπάτι στο διάγραµµα πολλαπλασιάζουµε µε 10, ενώ 
για να ανέβουµε διαιρούµε µε 10. Για να βρούµε λοιπόν το µήκος του τραπεζιού σε m διαι-
ρούµε τα dm µε 10, δηλαδή έχουµε 23:10 = 2,3. Για να βρούµε το µήκος σε εκατοστά, πολ-
λαπλασιάζουµε τα dm µε 10, δηλαδή έχουµε 23 10 230cm⋅ = . 

Εφαρµογή 1η:  
Μετρήσαµε το πλάτος ενός βιβλίου και το βρήκαµε 1,7dm. Πόσο είναι το πλάτος του βι-
βλίου σε mm; 

Απάντηση: 
1,7dm = 17cm = 170mm 

Εφαρµογή 2η:  
Μετρήσαµε το µήκος ενός δωµατίου και το βρήκαµε 432cm. Πόσο είναι το µήκος του 
δωµατίου σε m; 

Απάντηση: 
432cm = 43,2dm = 4,32m 

Εφαρµογή 3η:  
Ο πωλητής ενός χαλιού µας είπε ότι το µήκος του είναι 2m 3dm 8cm 

α)   Πόσο είναι το µήκος του σε m; 
β)   Πόσο είναι το µήκος του σε cm; 

Απάντηση: 
α) 2m + 3dm + 8cm = 2m + 3dm + 0,8dm =  

=2m + 0,3m + 0,08m = 2,38m 
β)  2m + 3dm + 8cm = 20dm + 3dm + 8cm =  

=200cm + 30cm + 8cm = 238cm 
 

Παρατήρηση: 
Για να µετρήσουµε µεγάλες αποστάσεις, όπως για παράδειγµα την απόσταση Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη, χρησιµοποιούµε ένα πολλαπλάσιο του µέτρου, το χιλιόµετρο (km) που είναι 
ίσο µε 1000m.  

 

km

mx1000

:1000

 
 
Για να µετατρέψουµε km σε m πολλαπλασιάζουµε µε 1000, ενώ για να µετατρέψουµε m 

σε km διαιρούµε µε 1000.  
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Εφαρµογή 4η:  
Η απόσταση δύο γειτονικών χωριών, µετρήθηκε 4,3km. Πόσο είναι σε m; 

Απάντηση: 
4,3km = 4,3x1000m = 4.300m 

Εφαρµογή 5η:  
Ένα εργοστάσιο παράγει 43.580m καλωδίου την ηµέρα. Πόσα km είναι αυτό; 

Απάντηση: 
43.580m = 43.580:1000km = 43,580km 

 
 

Παρατήρηση: 
Σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στην Αγγλία και στην Αµερική, χρησιµοποιούν διαφορετικές 

µονάδες µήκους από τις δικές µας. Η βασική µονάδα µήκους είναι η γιάρδα (yrd) που υπο-
διαιρείται σε 3 πόδια (ft) και κάθε πόδι υποδιαιρείται σε 12 ίντσες (in).  

 
 
Η αντιστοιχία µε τις δικές µας µονάδες µέτρησης, είναι : 
 

1 yrd = 0,9144 m = 91,44 cm 

1 ft = 0,3048 m = 30,48 cm 

1 in = 0,0254 m = 2,54 cm 
 
Για να µετατρέψουµε yrd, ft ή in σε m ή cm πολλαπλασιάζουµε µε το αντίστοιχο νούµερο. 

Για την αντίστροφη µετατροπή διαιρούµε µε το αντίστοιχο νούµερο.  
 

Εφαρµογή 6η:  
Κατά την πτήση Αθήνα – Λονδίνο ο πιλότος ανακοίνωσε από τα µεγάφωνα ότι το αερο-
πλάνο θα πετάξει στα 20.000 πόδια. Πόσο είναι το ύψος αυτό σε m; 

 
20.000 πόδια = 20.000 ⋅0,3048m = 6.096m 

 

Εφαρµογή 7η:  
Μία τηλεόραση έχει διαγώνιο 32 ίντσες ενώ µία άλλη έχει διαγώνιο 80cm. Ποια είναι 
µεγαλύτερη; 

Απάντηση: 
80cm 80 : 2,54in 31,49in= = , άρα η πρώτη είναι µεγαλύτερη.  
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Παρατήρηση: 

Οι ναυτικοί χρησιµοποιούν σαν βασική µονάδα µήκους το ναυτικό µίλι (νµ) που είναι 
ίσο µε 1.852m. Για να µετατρέψουµε λοιπόν ναυτικά µίλια σε m πολλαπλασιάζουµε µε 
1852, ενώ για την αντίστροφη µετατροπή διαιρούµε µε 1852. 

 

Εφαρµογή 8η:  
Σε ένα ναυτικό χάρτη διαβάσαµε ότι η απόσταση Πειραιάς – Σύρος είναι 82νµ. Πόσα km 
είναι αυτή η απόσταση; 

Απάντηση: 
82νµ = 82 1852m 151.864m 151.864 :1000km 151,864km⋅ = = =  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Χαρακτηρίστε ως Σωστή (Σ) ή Λανθασµένη (Λ) κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις:
  
α)   3dm = 30mm        Σ Λ 
β)   72cm = 0,72m        Σ Λ 
γ)   32km = 3.200m       Σ Λ 
δ)   4,1m = 0,41km       Σ Λ  
ε)   26in = 66,04cm       Σ Λ 
στ) 1000ft = 304,8m       Σ Λ 
ζ)   5νµ = 92,6km        Σ Λ 

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 
α)   Με πόσα mm είναι ίσα τα 3,7m. 

A. 0,37mm B. 37mm Γ. 370mm ∆. 3.700mm E. 37.000mm  
β)   Με πόσα m είναι ίσα τα 21,5dm. 

Α. 0,215m Β. 2,15m Γ. 215m ∆. 2.150m E. 21.500m 
γ)   Με πόσα cm είναι ίσες οι 10yrd. 

A. 0,9144cm B. 9,144cm Γ. 91.44m ∆. 914,4cm Ε. 9144cm 

3. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
m 2,3   

cm  35,2  

mm   71,4

4. Ταξινοµείστε κατά σειρά µεγέθους τα µήκη: 
0,37m, 15in,  2,4dm,  31cm,  1,1ft 

 
5. Αν το µήκος ΑΒ είναι 1m, τότε πόσο είναι το ΑΓ. 

 

A B Γ
 

6. Μετατρέψτε σε συµµιγείς τους αριθµούς : 
α)   4.729cm  β)   8.126mm  γ)   520cm 

 

7. Ένα αεροπλάνο πετάει στα 10.000m και ένα άλλο στα 30.000ft. Ποιο πετάει ψηλότερα; 

 

8. Κάποιος ένωσε δύο κοµµάτια σχοινί, το ένα 3,7m και το άλλο 250cm. Ποιο είναι το συ-
νολικό µήκος του σχοινιού; 

9. Πόσα cm είναι τα ¾ του µέτρου; 

10. Μία ευρωπαϊκή εταιρία πουλάει ύφασµα προς 2,25€ το µέτρο, ενώ µία αµερικανική, που-
λάει το ίδιο ύφασµα 2,1€ τη γιάρδα. Ποιο από τα δύο συµφέρει περισσότερο; 
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4.3. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 

 
Η βασική µονάδα µέτρησης εµβαδού, είναι το τετραγωνικό µέτρο (m2), που είναι ένα τε-

τράγωνο µε πλευρά 1m. Όταν λέµε ότι ένα δωµάτιο έχει εµβαδόν 12m2 εννοούµε ότι αν είχα-
µε 12 τετράγωνα χαρτόνια µε πλευρά 1m και µπορούσαµε να τα απλώσουµε µε κάποιο τρόπο 
στο πάτωµα του δωµατίου θα το κάλυπταν ακριβώς. Για µικρότερα εµβαδά χρησιµοποιούµε 
υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού µέτρου, όπως: 

α) το τετραγωνικό δεκατόµετρο (dm2) που είναι ένα τετράγωνο µε πλευρά 1dm, 
β) το τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm2) που είναι ένα τετράγωνο µε πλευρά 1cm, 
γ) το τετραγωνικό χιλιοστόµετρο (mm2) που είναι ένα τετράγωνο µε πλευρά 1mm. 
 
Για να καταλάβουµε τη σχέση ανάµεσα στο τετραγωνικό µέτρο και το τετραγωνικό δεκα-

τόµετρο, σκεφτόµαστε πόσα µικρά τετράγωνα µε πλευρά 1dm χωράνε σε ένα µεγάλο τετρά-
γωνο µε πλευρά 1m.  

 

1m

1m

1d
m

1dm

 
 
Από το παραπάνω σχήµα είναι φανερό ότι 1m2 είναι ίσο µε  
10x10 = 100dm. Με τον ίδιο τρόπο, µπορούµε να βρούµε την αντιστοιχία των άλλων µο-

νάδων µε το τετραγωνικό µέτρο.  
Αυτή φαίνεται στον επόµενο πίνακα. 

Μονάδα Σύµβολο Σχέση µε το µέτρο 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ m2  

Τετραγωνικό δεκάµετρο dm2 2 2 211dm m 0,01m
100

= =  

Τετραγωνικό εκατοστόµετρο cm2 2 2 211cm m 0,0001m
10.000

= =  

Τετραγωνικό χιλιοστόµετρο mm2 2 2 211mm m 0,000001m
1.000.000

= =  
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Από τον παρακάτω πίνακα βλέπουµε και ποιες είναι οι σχέσεις των διαφόρων µονάδων 

µεταξύ τους. 
 

1m2 = 100dm2 = 10.000cm2 = 
1.000.000mm2 

          1dm2 =   100cm2 =   10.000mm2 

                         1cm2 =     100mm2 

 
Για να κάνουµε µετατροπές ανάµεσα στο τετραγωνικό µέτρο και τις υποδιαιρέσεις του, 

µπορούµε να χρησιµοποιούµε το παρακάτω διάγραµµα. 
 

m

dm

cm

mmx100

:100

x100

x100

:100

:100
2

2

2

2

 
 
δηλαδή, για να κατέβουµε ένα σκαλοπάτι πολλαπλασιάζουµε µε 100, ενώ για να ανέβουµε 

διαιρούµε µε 100. 
 

Εφαρµογή 1η:  
Πόσα cm2 είναι τα 12m2. 

Απάντηση: 
12m2 = 12x100dm2 = 1200x100cm2 = 120.000cm2  

Εφαρµογή 2η:  
Πόσα m2 είναι τα 2dm2 75cm2; 

Απάντηση: 
2dm2 + 75cm2 = 2dm2 + 75:100dm2 =  
= 2dm2 + 0,75dm2 = 2,75dm2 = 2,75:100m2 = 0,0275m2      
 
Για να µετρήσουµε µεγάλα εµβαδά όπως για παράδειγµα ένα οικόπεδο ή το εµβαδό ενός 

νησιού, χρησιµοποιούµε το τετραγωνικό χιλιόµετρο (km2) που είναι ένα τετράγωνο µε πλευ-
ρά 1km και το στρέµµα, που είναι ίσο µε 1000m2. Για τις µετατροπές χρησιµοποιούµε το πα-
ρακάτω διάγραµµα. 
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km

στρέμμ

ατα
x1000

:1000

m2

2

x1000

:1000

 
 

Εφαρµογή 3η:  
Πόσα m2 είναι ένα οικόπεδο µε εµβαδό 3,7 στρέµµατα; 

Απάντηση: 
3,7στρέµµατα = 3,7x1000m2 = 3.700m2 

Εφαρµογή 4η:  
Μία λίµνη έχει έκταση 750.000m2. Πόσα τετραγωνικά χιλιόµετρα είναι; 

Απάντηση: 
750.000m2 = 750.000:1000στρέµµατα = 750στρέµµατα = 750:1000km2 = 0,75km2  

Σε άλλες χώρες, µπορεί να συναντήσουµε διαφορετικές µονάδες µέτρησης, όπως την τε-
τραγωνική γιάρδα ή το εκτάριο. Είναι όµως πολύ σπάνιο να τις συναντήσουµε στην καθηµε-
ρινή ζωή στη χώρα µας. 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Χαρακτηρίστε ως Σωστή (Σ) ή Λανθασµένη (Λ) κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις: 
α)   3mm2 = 0,3cm2       Σ Λ 
β)   2m2 = 200dm2        Σ Λ 
γ)   35cm2 = 0,35m2       Σ Λ 
δ)   2,3στρέµµατα = 230m2       Σ Λ 
ε)   21.500m2 = 21,5στρέµµατα      Σ Λ 
στ) 2,07km2 = 207.000m2       Σ Λ 
ζ)   20.000m2 = 20km2       Σ Λ 

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 
α)   Με πόσα mm2 είναι ίσα τα 13cm2; 

Α. 0,13mm2  B. 1,3mm2  Γ. 130mm2 ∆. 1.300mm2 E. 130.000mm2   

β)   Με πόσα m2 είναι ίσα τα 72dm2; 
Α. 0,72m2  B. 7,2m2  Γ. 720m2 ∆. 7.200m2 E. 72.000m2  

γ)   Με πόσα dm2 είναι ίσα τα 3cm2; 
Α. 0,003dm2  B. 0,03dm2  Γ. 0,3dm2 ∆. 30dm2   E. 3.000dm2   

δ)  Πόσα στρέµµατα είναι τα 2.450m2; 
Α. 0,245στρέµµατα  B. 2,45στρέµµατα  Γ. 24,5στρέµµατα ∆. 245στρέµµατα   
E. 2.450.000στρέµµατα 

ε)  Πόσα m2 είναι τα 2,35km2; 
 Α. 23,5m2  B. 235m2  Γ. 23.500m2 ∆. 235.000m2   E. 2.350.000m2   

 

3. Συµπληρώστε τους παρακάτω πίνακες: 
 

m2 3,9    

dm2   73  

cm2  531   

mm2    4.060 
 

m2 75.030   

στρέµµατα  852  

km2   4,7 
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4. Ταξινοµείστε κατά σειρά µεγέθους τα εµβαδά:  

0,29m2 , 2.750cm2 , 31,2dm2 , 37.260mm2   

 

5. Μετατρέψτε σε συµµιγείς του αριθµούς: 

α)   45032cm2  β)   127670mm2  γ)   20407mm2  δ)   1790054cm2  
 

6. Το πάτωµα του µπάνιου είναι καλυµµένο µε πλακάκια, όπως φαίνεται στο σχήµα και το 
καθένα  έχει εµβαδόν 1.600cm2. Πόσα m2 είναι το εµβαδόν του µπάνιου; 

7.  

 
 

8. Ένα χωράφι µε εµβαδόν 4,32 στρέµµατα, πουλήθηκε προς 8€ το τετραγωνικό µέτρο. 
Ποια ήταν η τιµή του; 

9. Πόσα πλακάκια εµβαδού 400cm2 χρειαζόµαστε για να καλύψουµε ένα τοίχο εµβαδού 
6m2; 

10. Έξω από το δοχείο του πλαστικού χρώµατος γράφει ότι, το 1kg καλύπτει επιφάνεια 8m2. 
Πόσα πεντόκιλα δοχεία θα χρειαστούµε για να βάψουµε µία ταράτσα εµβαδού 
12.000dm2; 

11. Ο οικοδοµικός κανονισµός λέει ότι ο ηµιυπαίθριος χώρος µπορεί να είναι το πολύ ίσος µε 
το 15% του εµβαδού του διαµερίσµατος. Ποιο είναι το εµβαδόν του ηµιυπαίθριου χώρου 
που δικαιούται ένα διαµέρισµα 80m2; 

12. Ένα κτηµατίας έχει µία έκταση 43.000m2. Σε πόσα άρτια και οικοδοµήσιµα οικόπεδα 
µπορεί να τη χωρίσει, δεδοµένου ότι ένα οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο αν είναι 
τουλάχιστον 4 στρέµµατα; 
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4.4. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ 

Η βασική µονάδα µέτρησης όγκου είναι το κυβικό µέτρο (m3), που είναι ένας κύβος µε 
πλευρά 1m.  

Όταν λέµε ότι µία αποθήκη έχει όγκο 150m3, εννοούµε ότι για να τη γεµίσουµε τελείως, 
πρέπει µε κάποιο τρόπο να στοιβάξουµε µέσα 150 τέτοιους κύβους µε πλευρά 1m. Υποδιαι-
ρέσεις του κυβικού µέτρου είναι: 

α) το κυβικό δεκατόµετρο (dm3), που είναι ένας κύβος µε πλευρά 1dm. Πολύ συχνά το 
ονοµάζουµε και λίτρο ( ),  

β) το κυβικό εκατοστόµετρο (cm3), που είναι ένας κύβος µε πλευρά 1cm. Συχνά το ονο-
µάζουµε και χιλιοστόλιτρο (m ), 

γ) το κυβικό χιλιοστόµετρο (mm3), που είναι ένας κύβος µε πλευρά 1mm.  
 
Αν θέλουµε να γεµίσουµε 1m3 µε µικρότερους κύβους, που ο καθένας είναι 1dm3, είναι 

φανερό ότι χρειαζόµαστε 1000 τέτοιους κύβους. 
 

 

1dm 1dm1dm

1dm
1m

1m

1m

 
Άρα, το 1m2 είναι ισοδύναµο µε 1000dm3 και µε παρόµοιο τρόπο προκύπτουν οι σχέσεις 

για τις άλλες µονάδες που φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: 
 

Μονάδα Σύµβολο Σχέση µε το µέτρο 

ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ m3  

Κυβικό δεκάµετρο ή λίτρο dm3 3 3 311dm m 0,001m
1000

= =  

Κυβικό εκατοστόµετρο ή 
 χιλιοστόλιτρο 

cm3 3 3 311cm m 0,000001m
1.000.000

= =

Κυβικό χιλιοστόµετρο mm3 
3 311mm m 0,000000

1.000.000.000
= =
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1m3 = 1000dm3 = 1.000.000cm3 = 1.000.000.000mm3 

  1dm3 = 1.000cm3 = 1.000.000mm3 

              1cm3 = 1.000mm3 

 
Για να κάνουµε µετατροπές ανάµεσα στο κυβικό µέτρο και τις υποδιαιρέσεις του, χρησι-

µοποιούµε το παρακάτω διάγραµµα: 
 

m

dm ή l

cm ή l

mmx1000

:1000

x1000

x1000

:1000

:1000

3

3

3

3

 
 

δηλαδή, για να κατέβουµε ένα σκαλοπάτι στο διάγραµµα, πολλαπλασιάζουµε επί 1000, ενώ 
για να ανέβουµε, διαιρούµε µε 1000. 

 

Εφαρµογή 1η:  
Πόσα λίτρα είναι τα 3,2m3; 

Απάντηση: 
3,2 m3 = 3,2x1000  = 3.200  

Εφαρµογή 2η:  
Πόσα  m  είναι τα 75mm3; 

Απάντηση: 
75mm3 = 75:1000 m  = 0,075 m  

Για να µετρήσουµε πολύ µεγάλους όγκους, όπως για παράδειγµα τον όγκο του νερού σε 
µία λίµνη, χρησιµοποιούµε το κυβικό χιλιόµετρο (km3), που είναι ένας κύβος µε πλευρά 1km 
και είναι ίσο µε 1.000.000.000m3. Αν λοιπόν η λίµνη περιέχει 3,5km3 νερού, αυτό  
ισοδυναµεί µε 3,5x1.000.000.000 = 3.500.000.000m3.  

 
Στην Αµερική χρησιµοποιούν σαν µονάδα όγκου των υγρών το γαλόνι (gal), που είναι ίσο 

µε 4,405 .  
Οι µεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες χρησιµοποιούν ως µονάδα όγκου το βαρέλι, που είναι πε-

ρίπου ίσο µε 159 λίτρα. 
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O I LO I L

……………..

159 λίτρα

 

Εφαρµογή 3η:  
Όταν στην τηλεόραση ανακοινώνεται ότι η τιµή του αργού πετρελαίου έφτασε τα 55 δο-
λάρια το βαρέλι, πόσο κοστίζει το λίτρο; 

Απάντηση: 
Αφού το βαρέλι είναι 159 λίτρα, τότε το ένα λίτρο κοστίζει 55:159≈0,35 δολάρια ή 35 

σεντς.  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Χαρακτηρίστε ως Σωστή (Σ) ή Λανθασµένη (Λ) κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις:
  
α)   2dm3 = 2 l        Σ Λ 
β)   3,7cm3 = 370mm3       Σ Λ 
γ)   2,4 l = 2400ml        Σ Λ 
δ)   52m3 = 520dm3       Σ Λ 
ε)   3mm3 = 0,0003cm3       Σ Λ 
στ) 572dm3 = 0,572m3       Σ Λ 
ζ)   7ml = 7000mm3       Σ Λ 

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

α)   Με πόσα dm3 είναι ίσα τα 2,8m3; 

A. 0,28dm3  B. 28dm3 Γ. 280dm3 ∆. 2800dm3 E. 2.800.000dm3 

β)   Με πόσα cm3 είναι ίσα τα 3,72dm3; 

A. 0,00372cm3  B. 0,0372cm3  Γ. 0,372cm3 ∆. 37,2cm3 E. 3.720cm3   

γ)   Με πόσα km3 είναι ίσα τα 75.000m3; 

A. 0,000075km3  B. 0,075km3 Γ. 7,5km3 ∆. 750km3 E. 7.500.000km3  

δ)  Με πόσο λίτρα περίπου είναι ίσα τα 4,2 γαλόνια; 

 A. 12,5   B. 15,8  Γ. 18,5  ∆. 89  E. 185  

 

3. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

m3 3,75    

dm3  752,4   

cm3   35.200  

mm3    7.500.000 
 

4. Ταξινοµείστε κατά σειρά µεγέθους τους όγκους:  
6,2m3,   5.900 l,   6.000.000 ml,   5.800.000.000mm3  

5. Μετατρέψτε σε συµµιγείς τους αριθµούς: 
 α)   3.211dm3  β)   7.252.546cm3 γ)   340.021mm3   

6. Ένα µεγάλο µπουκάλι πορτοκαλάδα έχει όγκο 1,5 λίτρο. Ένα συνηθισµένο ποτήρι έχει 
όγκο 150cm3. Πόσα τέτοια ποτήρια γεµίζουµε µε ένα µπουκάλι; 
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7. Οι δεξαµενές ενός οινοποιητικού συνεταιρισµού περιέχουν 150m3 κρασί. Πόσα µπουκά-
λια των 0,75 λίτρων χρειάζονται για να το εµφιαλώσουν; 

8. Ένα µπουκαλάκι αντιβιοτικό περιέχει 0,25dm3. Ο γιατρός έγραψε να παίρνουµε ένα κου-
ταλάκι (περίπου 5 m ), 4 φορές την ηµέρα. Για πόσες µέρες φτάνει το µπουκαλάκι; 

9. Η δεξαµενή πετρελαίου της πολυκατοικίας έχει όγκο 2,5m3 και είναι τελείως άδεια. Αν 
παραγγείλουµε δύο βυτία των 1500 λίτρων, χωράνε στη δεξαµενή ή όχι; 

10. Μία δεξαµενή νερού έχει όγκο 12m3 και είναι τελείως άδεια. Αν ανοίξουµε µία βρύση 
που βγάζει 300 λίτρα την ώρα, πόση ώρα θέλει να γεµίσει; 
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4.5. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑΖΑΣ 

Η βασική µονάδα µέτρησης της µάζας είναι το χιλιόγραµµο ή κιλό (kg) που είναι ίσο 
µε τη µάζα 1 λίτρου απόλυτα καθαρού νερού σε θερµοκρασία 4ο Κελσίου.  

Πολλές φορές λέµε ότι ένα σώµα έχει βάρος 1kg αντί για µάζα. Αυτό δεν είναι τυπικά σω-
στό, αλλά δεν δηµιουργεί προβλήµατα στην καθηµερινή χρήση.  

Υποδιαιρέσεις του κιλού είναι το γραµµάριο (g) και το χιλιοστογραµµάριο (mg).  
Πολλαπλάσιο του κιλού είναι ο τόνος (t). Η σχέση τους µε το κιλό φαίνεται στον παρακά-

τω πίνακα. 
 

Μονάδα Σύµβολο Σχέση µε το µέτρο 

ΤΟΝΟΣ t 1t = 1000kg 

ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ 
ή ΚΙΛΟ 

kg 1kg = 1000gr 

Γραµµάριο g 
11g kg 0,001kg

1.000
= =  

Χιλιοστογραµµάριο mg 
11mg kg 0,000001k

1.000.000
= =

 
 
 

1t = 1000kg = 1.000.000g = 1.000.000.000mg 

1kg = 1.000g = 1.000.000mg 

          1g = 1.000mg 

 
Για να κάνουµε µετατροπές ανάµεσα στις µονάδες αυτές, χρησιµοποιούµε το επόµενο διά-

γραµµα: 
 

t

kg

g

mgx1000

:1000

x1000

x1000

:1000

:1000

 
 
Για να κατέβουµε ένα σκαλοπάτι πολλαπλασιάζουµε επί 1000, ενώ για να ανέβουµε, διαι-

ρούµε δια 1000.  
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Εφαρµογή 1η:  
Ένα κουτί φαρµάκου περιέχει 30 χαπάκια που το καθένα έχει 20mg µίας θεραπευτικής 
ουσίας. Ποια είναι η συνολική ποσότητα θεραπευτικής ουσίας σε γραµµάρια; 

Απάντηση: 
Η συνολική ποσότητα είναι 30 20 600mg 600 :1000g 0,6g⋅ = = = . 

Εφαρµογή 2η:  
Αγοράσαµε στη λαϊκή 2kg ντοµάτας, περίπου ίδιες στο µέγεθος. Οι ντοµάτες ήταν 16 
κοµµάτια. Πόσα γραµµάρια ζυγίζει κατά µέσο όρο η κάθε ντοµάτα; 

Απάντηση: 
2kg 2 1000g 2000g= ⋅ =  
2000 :16 125g=  η κάθε ντοµάτα. 
 
 

Παρατήρηση: 
Σε ειδικές περιπτώσεις, χρησιµοποιούµε και άλλες µονάδες µάζας. Όταν 

ζυγίζουµε πολύτιµους λίθους, χρησιµοποιούµε το καράτι, που είναι ίσο µε 
0,2g. Όταν λέµε δηλαδή ότι ένα διαµάντι είναι 20 καράτια, εννοούµε ότι εί-
ναι 20 0,2 4g⋅ = . 

 

∆αχτυλίδι 
µε 

 
διαµάντι 

 
Είπαµε στην αρχή ότι ένα λίτρο καθαρό νερό ζυγίζει 1kg, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλα τα 

υγρά. Στον επόµενο πίνακα φαίνονται τα αντίστοιχα µεγέθη για µερικά από τα πιο συνηθι-
σµένα.  

 
Είδος υγρού Μάζα ανά λίτρο 

Θαλασσινό νερό 
Καθαρό νερό 
Λάδι 
Οινόπνευµα 
Βενζίνη 

1,03 
1 

0,92 
0,8 

0,69 
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Εφαρµογή:  
Πόσα κιλά λάδι περιέχει ένα δοχείο µε όγκο 5 λί-
τρα; 

Απάντηση: 
Αφού το ένα λίτρο ζυγίζει 0,92 κιλά, τότε τα 5 λί-

τρα ζυγίζουν 5 0,92 4,6kg⋅ =  
 

ΠΑΡΘΕΝΟ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

5 L

Δοχείο

Ελαιόλαδου

 
 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Χαρακτηρίστε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:  
  
α)   5,2kg = 5.200g       Σ Λ 
β)   750mg = 0,75g       Σ Λ 
γ)   1200kg = 12t        Σ Λ 
δ)   50καράτια = 20g       Σ Λ 
ε)   1 l οινόπνευµα ζυγίζει 1kg      Σ Λ 

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:  
α)   Πόσα κιλά είναι οι 2,5 τόνοι; 
A. 0,25kg B.  25kg Γ. 250kg  ∆.  2500kg E. 25.000kg 

β)   Πόσα γραµµάρια είναι τα 500mg; 
A. 0,5g B.  5g Γ. 50g  ∆.  5000g E. 500.000g  
γ)   Πόσα κιλά είναι τα 2560 γραµµάρια; 
A. 0,256kg B.  2,56kg Γ. 256kg  ∆.  256.000kg E. 2.560.000kg 
δ)   Πόσο ζυγίζουν 2 λίτρα βενζίνη; 
A. 1,38kg B.  1,6kg Γ. 2kg  ∆.  2,06kg E. 6,9kg 

3. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

kg  2,7  

g 1.500   

mg   350.000

4. Ένα συνηθισµένο µήλο ζυγίζει περίπου 200g. Πόσα µήλα περιµένουµε να έχει µία σα-
κούλα που ζυγίζει 3kg; 

5. Ένα δοχείο των 15 λίτρων ζυγίζει άδειο 800g. Αν το γεµίσουµε µε οινόπνευµα πόσο θα 
ζυγίζει; 

6. Ένα αυτοκίνητο ζυγίζει άδειο 1,3 τόνους. Επιτρέπεται να µεταφέρει 5 άτοµα µε µέσο βά-
ρος 75kg και 100kg αποσκευές. Ποιο είναι το επιτρεπόµενο µεικτό βάρος του αυτοκινή-
του; 
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7. Η συνταγή ενός φαγητού προβλέπει 
180g κρέας για κάθε άτοµο. Πόσα kg 
κρέας πρέπει να αγοράσουµε για να 
κάνουµε το τραπέζι σε 12 άτοµα; Πιατέλα με φαγητό

 

8. Στις οδηγίες ενός παιδικού φαρµάκου αναφέρεται ότι η ηµερήσια δόση πρέπει να είναι το 
πολύ 200mg. Αναφέρεται επίσης ότι η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία είναι 
10mg/ m . Πόσα κουταλάκια των 20 m  πρέπει να δώσουµε στο παιδί κάθε µέρα; 

9. Στις οδηγίες ενός παιδικού φαρµάκου αναφέρεται ότι η ηµερήσια δόση πρέπει να είναι το 
πολύ 2mg ανά κιλό βάρους του παιδιού. Πόσα χαπάκια των 20mg µπορούµε να του δώ-
σουµε την ηµέρα αν το παιδί ζυγίζει 25 κιλά; 

10. Οι προδιαγραφές ενός ραφιού λένε ότι αντέχει µέχρι 
30kg. Πόσα γυάλινα µπουκάλια του ενός λίτρου γε-
µάτα µε λάδι µπορούµε να βάλουµε πάνω στο ράφι, 
αν γνωρίζουµε ότι το άδειο µπουκάλι ζυγίζει 200g;  
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4.6. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Η βασική µονάδα µέτρησης του χρόνου είναι το δευτερόλεπτο (s). 
Χρησιµοποιούµε επίσης το λεπτό (min) που είναι ίσο µε 60s, την ώρα (h), που είναι ίση µε 

60min και την ηµέρα που είναι ίση µε 24h.  
 
ΣΧΟΛΙΟ: 
Οι µονάδες µέτρησης του χρόνου δεν βασίζονται στο δεκαδικό σύστηµα, αλλά στο εξη-

κονταδικό που εµφανίστηκε πριν από 4.000 χρόνια στη αρχαία Μεσοποταµία.  
 
Η αντιστοιχία των µονάδων αυτών είναι : 
 

1µέρα = 24h = 1.440min = 86.400s 

         1h = 60min = 3.600s 

              1min = 60s 

 
Για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους χρησιµοποιούµε το µήνα, το έτος και τον αιώνα.  

• Στα µαθηµατικά προβλήµατα θεωρούµε ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες (παρόλο που όλοι ξέ-
ρουµε ότι δεν έχουν όλοι οι µήνες τον ίδιο αριθµό ηµερών) και το έτος έχει 12 µήνες, 
δηλαδή 360 ηµέρες (στην πραγµατικότητα το έτος έχει 365 ηµέρες ή 366 αν είναι δίσε-
κτο).  

• Ο αιώνας είναι ίσος µε 100 χρόνια. 

Εφαρµογή 1η:  
Το πρόγραµµα του απογευµατινού σχολείου αρχίζει στις 17.45 και αποτελείται από 4 δι-
δακτικές ώρες των 40 λεπτών και τρία ενδιάµεσα διαλείµµατα των 15 λεπτών. Τι ώρα 
σχολάνε οι µαθητές; 

Απάντηση: 
Η διάρκεια των µαθηµάτων είναι 40x4 = 160min και των διαλειµµάτων 15 3 45min⋅ = . 

Έτσι, η συνολική διάρκεια του απογευµατινού σχολείου είναι 160 + 45 = 205min. Οι µαθητές 
σχολάνε στις 21.10 γιατί: 

17h 45min

3h 25min+

20h 70min

21h 10min
 

(Όταν στο αποτέλεσµα τα λεπτά είναι περισσότερα από 60 τότε αφαιρούµε το επιπλέον 
του 60 και το µετατρέπουµε σε ώρες) 
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Εφαρµογή 2η:  
Ο Γιάννης γεννήθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 1960. Ποια ήταν η ακριβής ηλικία του στις 25 
Μαρτίου 2005; 

Απάντηση: 
Για να βρούµε την ηλικία πρέπει να κάνουµε αφαίρεση: 
 

2004

2005 3 25

1960 9 21

44έτη 6μήνες 4μέρες

_

15

 

Παρατήρηση: 
(Όταν ο αφαιρετέος είναι µεγαλύτερος από τον µειωτέο, δανειζόµαστε µία µονάδα από την 

ανώτερη τάξη και την µετατρέπουµε στη µικρότερη. Εδώ, δανειστήκαµε 1 έτος από το 2005, 
το µετατρέψαµε σε 12 µήνες και το προσθέσαµε σ’ αυτούς που υπήρχαν από πριν). 

 
 
ΣΧΟΛΙΟ: 
Κάτι άλλο  που πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν είναι ότι δεν έχουν όλες οι χώρες του κόσµου 

την ίδια ώρα κατά την ίδια χρονική στιγµή.  
Όταν στην Ελλάδα είναι µεσηµέρι, αλλού είναι απόγευµα, αλλού πρωί και αλλού νύχτα. 

Οι επιστήµονες έχουν χωρίσει την υδρόγειο σφαίρα σε 24 ζώνες που λέγονται ωριαίες άτρα-
κτοι.  

Κάθε ζώνη έχει διαφορά µίας ώρας από την προηγούµενη και από την επόµενη. Τα όρια 
των ζωνών δεν είναι ευθείες αλλά για πρακτικούς λόγους ακολουθούν τα σύνορα των χωρών. 
Η κυβέρνηση κάθε χώρας επιλέγει την ζώνη στην οποία θέλει να ανήκει. Σαν αρχική ζώνη 
έχει καθοριστεί αυτή που περιέχει το αστεροσκοπείο του Greenwich στην Αγγλία. Η ώρα αυ-
ξάνεται κατά το αντίστοιχο νούµερο για τις ζώνες που βρίσκονται δεξιά από αυτήν στο χάρτη 
και µειώνονται για τις ζώνες που βρίσκονται αριστερά. 
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Εφαρµογή 3η:  
Όταν στην Αθήνα η ώρα είναι 9.00, τότε τι ώρα είναι :  
α)   Στο Λονδίνο  β)  Στη Νέα Υόρκη  
γ) Στο Γιοχάνεσµπουργκ  δ) Στη Μελβούρνη 

Απάντηση: 
α) Το Λονδίνο βρίσκεται δύο ζώνες αριστερά από την Αθήνα, άρα η ώρα εκεί είναι:  
     9.00΄ – 2.00΄ = 7.00΄. 
β) Η Νέα Υόρκη βρίσκεται επτά ζώνες αριστερά, άρα η ώρα εκεί είναι: 
   9.00΄ – 7.00΄ = 2.00΄ (∆εν είναι καθόλου καλή ώρα για να κάνετε ένα τηλεφώνηµα εκεί!) 
γ)  Το Γιοχάνεσµπουργκ είναι στην ίδια ζώνη µε την Αθήνα, άρα η ώρα εκεί είναι 9.00΄. 
δ) Η Μελβούρνη βρίσκεται οκτώ ζώνες δεξιά από την Αθήνα, άρα η ώρα εκεί είναι: 
     9.00΄ + 8.00΄ = 17.00΄.  

Εφαρµογή 4η:  
Το πρόγραµµα µίας αεροπορικής εταιρίας δίνει ώρα αναχώρησης από Αθήνα 17.15΄ το-
πική ώρα και ώρα άφιξης στο Βερολίνο 19.25΄ τοπική ώρα. Πόση ώρα διαρκεί η πτήση; 

Απάντηση: 
Το Βερολίνο βρίσκεται µία ώρα πίσω από την Αθήνα, άρα όταν εκεί είναι 19.25΄, στην 

Αθήνα είναι 20.25΄. Η πτήση διαρκεί λοιπόν 20.25΄– 17.15΄ = 3h 10min.  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Χαρακτηρίστε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

α)   Οι 2,5 ώρες είναι 250 λεπτά      Σ Λ 
β)   Τα 200 λεπτά είναι 3 ώρες και 20 λεπτά    Σ Λ 
γ)   Τα 90 δευτερόλεπτα είναι 1,5 λεπτά     Σ Λ 
δ)   Όταν στην Αθήνα είναι 12.00΄, στη Λισσαβώνα είναι 14.00 Σ Λ 
ε)   Όταν στη Μόσχα είναι 20.00΄, στην Αθήνα είναι 19.00΄  Σ Λ 

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: α)   Οι 3 ¼ ώρες είναι ίσες µε: 

Α. 3,25min B.  135min Γ. 195min ∆. 255min E. 325min΅ 
β)   Τα 2min και 30s είναι ίσα µε: 

Α. 23s  B.  150s Γ. 230s  ∆. 270s E. 30s 
γ)   Τα 250 min είναι ίσα µε: 

Α. 2h 50min B.  3h 10min Γ. 3h 50min ∆. 4h 10min E. 5h 
δ)   Όταν στο Παρίσι είναι 18.00΄, τότε στο Σικάγο είναι: 

Α. 11.00΄  B.  12.00΄  Γ. 15.00΄  ∆. 18.00΄  E. 23.00΄ 

3. Συµπληρώστε τον πίνακα: 

Ώρες 3,2   
Λεπτά  510  
∆ευτερόλεπτα   7.200

4. Ένα τρένο ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη στις 6.35΄ και φθάνει στη Φλώρινα στις 10.15΄. 
Πόση ώρα κρατάει το ταξίδι; 

5. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας έχει δύο ηµίχρονα των 45min µε διάλειµµα 15min και αρχί-
ζει στις 9.45΄. α) Τι ώρα θα τελειώσει ο αγώνας αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις; 
β)   Αν χρειαστεί να παιχτεί µία ηµίωρη παράταση µε 5min διακοπή πριν την παράταση 
και 5min διακοπή ανάµεσα στα ηµίχρονα της παράτασης, τι ώρα θα  τελειώσει ο αγώνας;  

6. Υπολογίστε τη σηµερινή ηλικία σας µε ακρίβεια ηµέρας. 

7. Για να πάτε στη δουλειά σας πρέπει να περπατήσετε 7min µέχρι το µετρό και να περιµέ-
νετε το πολύ 6min µέχρι να έρθει ο συρµός. Η διαδροµή διαρκεί 23min και µετά πρέπει 
να περπατήσετε άλλα 12min. Πρέπει να είστε στη δουλειά στις 8.30΄. Τι ώρα το αργότερο 
πρέπει να φύγετε από το σπίτι για να µην φτάσετε καθυστερηµένοι; 

8. Ένα συνέδριο αρχίζει στις 9.00΄ και τελειώνει στις 14.30΄. Πρέπει να γίνουν πέντε οµιλίες 
µε 20min διάλειµµα ανάµεσά τους. Πόσο πρέπει να διαρκεί η κάθε οµιλία; 

9. Ένας αγώνας µπάσκετ αρχίζει στη Ρώµη στις 19.00΄ και µεταδίδεται απευθείας στην Ελ-
λάδα. Τι ώρα θα αρχίσει η µετάδοση; 

10. Η πτήση Αθήνα – Παρίσι διαρκεί 2h 50min. Το αεροπλάνο απογειώνεται στις 16.20΄. Τι 
ώρα θα φτάσει στο Παρίσι; 
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4.7. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

 
Από τις αρχές του 2001, στην Ελλάδα χρησιµοποιούµε το Ευρώ, που είναι το κοινό νόµι-

σµα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα Ευρώ υποδιαιρείται σε 100 λεπτά. Κυκλοφο-
ρούν κέρµατα του 1 λεπτού, των 2 λεπτών, των 5 λεπτών, των 10 λεπτών, των 20 λεπτών, 
των 50 λεπτών, του 1 ευρώ και των 2 ευρώ. 

 
 
Κυκλοφορούν επίσης χαρτονοµίσµατα των 5 ευρώ, των 10 ευρώ, των 20 ευρώ, των 50 ευ-

ρώ, των 100 ευρώ, των 200 ευρώ και των 500 ευρώ.  

 

Εφαρµογή 1η:  
Στο σούπερ µάρκετ αγοράζουµε πράγµατα αξίας 16,57€ και πληρώνουµε µε ένα χαρτο-
νόµισµα των 20€. Πως ακριβώς πρέπει να µας δώσει τα ρέστα η ταµίας; 

Απάντηση: 
Τα ρέστα είναι 20 – 16,57 = 3,43€ και λογικά θα µας δώσει ένα κέρµα των 2€, ένα κέρµα 

του 1€, δύο κέρµατα των 20 λεπτών, ένα κέρµα των 2 λεπτών και ένα κέρµα του 1 λεπτού. 
Φυσικά θα µπορούσε να κάνει και άλλου συνδυασµούς. 

Εφαρµογή 2η:  
Βλέπουµε στο ράφι του καταστήµατος δύο είδη υγρού απορρυπαντικού. Το Α έχει 2,63€ 
σε συσκευασία των 750 m , ενώ το Β έχει 2,45€ σε συσκευασία των 600 m . Ποιο από τα 
δύο συµφέρει να αγοράσουµε; 
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Απάντηση: 
Επειδή το µέγεθος της κάθε συσκευασίας είναι διαφορετικό, πρέπει να υπολογίσουµε πόσο 

κοστίζει το λίτρο. 
Το Α κοστίζει 2,63 : 0,75 = 3,5€ ανά λίτρο. 
Το Β κοστίζει 2,63 : 0,6 = 4,08€ ανά λίτρο. 
Άρα συµφέρει να αγοράσουµε το Α απορρυπαντικό. 
 
Σε άλλες χώρες του κόσµου χρησιµοποιούν διαφορετικά νοµίσµατα όπως το δολάριο Η-

ΠΑ, τη λίρα Αγγλίας κ.λ.π. Κάθε µέρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα εκδίδει ένα δελτίο που καθορί-
ζει την ισοτιµία του ευρώ µε τα κυριότερα νοµίσµατα του κόσµου. Το δελτίο αυτό δηµοσιεύ-
εται και στον Τύπο. 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  

(Ισχύει για συναλλαγές µέχρι ποσού ισότιµου 30,000 EURO) 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

09/12/2005 
Νόµι-
σµα 

Τιµή  
Βάσης 

Τιµή  
Αγοράς 

Τιµή  
Πώλησης 

∆ολάριο ΗΠΑ USD 1,1764 1,1999 1,1529

Κορώνα ∆ΑΝΙΑΣ DKK 7,4491 7,5981 7,3001

Λίρα ΑΓΓΛΙΑΣ GBP 0,67495 0,68845 0,66145

Κορώνα ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ SEK 9,4217 9,6101 9,2333

Γιεν ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 141,82 144,66 138,98

Φράγκο ΕΛΒΕΤΙΑΣ GHF 1,5387 1,5695 1,5079

Κορώνα ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ NOK 7,9250 8,0835 7,7665

Λίρα ΚΥΠΡΟΥ CYP 0,57330 0,58477 0,56183

∆ολάριο ΚΑΝΑ∆Α CAD 1,3677 1,3951 1,3403

∆ολάριο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ AUD 1,5762 1,6077 1,5447

• Η τιµή αγοράς είναι η τιµή στην οποία η τράπεζα αγοράζει από τους πελάτες το ξένο συ-
νάλλαγµα, ενώ η τιµή πώλησης είναι η τιµή στην οποία η τράπεζα πουλάει το συνάλ-
λαγµα.  

• Η τιµή βάσης είναι µία ενδιάµεση τιµή, η οποία συνήθως χρησιµοποιείται για διατραπεζι-
κές συναλλαγές. 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ποια είναι η αντιστοιχία 1€ µε το νόµισµα κάθε χώρας. 
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Εφαρµογή 3η:  
Πρόκειται να κάνουµε ένα ταξίδι στην Αγγλία και χρειαζόµαστε 500 λίρες. Πόσο θα τις 
πληρώσουµε στην τράπεζα; 

Απάντηση: 
Σύµφωνα µε το δελτίο συναλλάγµατος, η τράπεζα πουλάει στην τιµή 0,6872 λίρες για ένα 

ευρώ.  
Έτσι, θα πληρώσουµε 500 : 0,66145 = 755,92€. 

Εφαρµογή 4η:  
Έχουµε ένα χαρτονόµισµα των 100 δολαρίων ΗΠΑ και θέλουµε να το µετατρέψουµε σε 
ευρώ. Ένα ανταλλακτήριο συναλλάγµατος Α αγοράζει δολάρια στην τιµή που αναφέρει 
το δελτίο. Ένα άλλο ανταλλακτήριο Β αγοράζει στην τιµή βάσης, αλλά µε προµήθεια 
3%. Ποιο από τα δύο µας συµφέρει; 

Απάντηση: 
Το ανταλλακτήριο Α θα µας δώσει 100 : 1,1999 = 83,34€. Το ανταλλακτήριο Β θα µας 

δώσει (100 : 1,1764) x 0,97 = 82,45€. Άρα συµφέρει το Α. 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Χαρακτηρίστε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις (χρησιµο-
ποιείστε την τιµή βάσης). 

α)   1€ = 141,82 JPY        Σ Λ 
β)   1 CAD = 1,3677€        Σ Λ 
γ)   10€ = 5,733 CYP        Σ Λ 
δ)   10 AUD = 15,762€        Σ Λ 

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

α)   Για να αγοράσουµε 200USD θα πληρώσουµε στην τράπεζα: 
Α.  166,68€   Β. 170,01€ Γ. 173,47€ ∆. 239,98€ Ε. 230,58€ 

β)   Όταν εξαργυρώσουµε στην τράπεζα 100 φράγκα Ελβετίας, θα πάρουµε: 
 Α.  63,71€  Β. 150,79€ Γ. 153,87€ ∆. 156,95€ 

3. Ταξινοµείστε κατά σειρά µεγέθους τα παρακάτω ποσά. (Χρησιµοποιείστε τις τιµές βά-
σης): 

100€,   120USD,   65GBP,   15.000JPY,   150CHF 

4. Ένα κατάστηµα πουλάει µία κονσέρβα µεµονωµένα στην τιµή των 2,46€. Έχει επίσης 
προσφορά στις 3 κονσέρβες, 1 επιπλέον δώρο στην τιµή 7,85€. Είναι σωστή η προσφορά; 

5. Το λάδι Α πωλείται σε συσκευασίες των 750 m  προς 4,27€. Το λάδι Β πωλείται σε συ-
σκευασίες των 2  προς 11,45€. Ποιο από τα δύο µας συµφέρει να αγοράσουµε; 

6. Θέλουµε να δώσουµε στην τράπεζα 350 δολάρια Αυστραλίας και να πάρουµε γιεν Ιαπω-
νίας. Πόσα γιεν θα µας δώσει η τράπεζα; 

7. Η εταιρία ζυµαρικών Α µας δίνει έκπτωση 25 λεπτά για κάθε πακέτο, ενώ η εταιρία Β µας 
δίνει 15% για κάθε πακέτο. Ποια από τις δύο µας κάνει καλύτερη προσφορά; 

8. Ένα ανταλλακτήριο συναλλάγµατος Α αγοράζει δολάρια στην τιµή αγοράς που φαίνεται 
στον πίνακα. Ένα άλλο ανταλλακτήριο Β αγοράζει στην τιµή βάσης, αλλά κρατάει 5€ 
προµήθεια σε κάθε συναλλαγή. Ποιο από τα δύο θα πρέπει να προτιµήσουµε; 
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4.8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ –ΌΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
Για να µετρήσουµε σωστά ένα µέγεθος, πρέπει να έχουµε το κατάλληλο όργανο µέτρησης. 

∆εν µπορούµε να µετρήσουµε το διάκενο της ακίδας ενός µπουζί αυτοκινήτου µε ένα συνη-
θισµένο υποδεκάµετρο. Χρειαζόµαστε το ειδικό όργανο που οι µηχανικοί αυτοκινήτου ονο-
µάζουν «φίλερ». Με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν κατάλληλα όργανα για τη µέτρηση όλων των 
µεγεθών. Πρέπει ακόµα να ξέρουµε να χρησιµοποιήσουµε σωστά το κάθε όργανο και να ξέ-
ρουµε να διαβάσουµε τις ενδείξεις που µας δίνει. 

 
Για να µετρήσουµε συνηθισµένα µήκη από ένα mm µέχρι µερικά dm, χρησιµοποιούµε το 

υποδεκάµετρο. Υποδεκάµετρα υπάρχουν σε διάφορα µήκη και ορισµένα από αυτά έχουν υ-
ποδιαιρέσεις µέχρι µισό mm.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Υποδεκάμετρο
 

 
Για να µετρήσουµε πολύ µικρά µήκη ή για να µετρήσουµε µήκη µε ακρίβεια µεγαλύτερη 

από ένα χιλιοστό (για παράδειγµα το σπείρωµα µίας βίδας), χρησιµοποιούµε ειδικά όργανα 
όπως το µικρόµετρο και το παχύµετρο. 

 
Για να µετρήσουµε µήκη από ένα, µέχρι µερικές δεκάδες µέτρα, χρησιµοποιούµε το σπα-

στό δίµετρο ή τη µετροταινία. Οι µηχανικοί για ακόµα µεγαλύτερες αποστάσεις χρησιµο-
ποιούν ειδικά «αποστασιόµετρα», µε τη βοήθεια των οποίων µπορούν να µετρήσουν µε ακρί-
βεια ακόµη και την απόσταση σηµείων που δεν είναι προσιτά. Έχουν αρχίσει να κυκλοφο-
ρούν και απλά όργανα µέτρησης µε ακτίνες λέιζερ, που µετρούν αυτόµατα την απόσταση από 
οποιοδήποτε εµπόδιο βρίσκεται µπροστά τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να είµαστε πο-
λύ προσεκτικοί στη σωστή τοποθέτηση του οργάνου. 

 
Για να µετρήσουµε εµβαδά και όγκους, µετράµε τις διαστάσεις τους και στη συνέχεια 

χρησιµοποιούµε τους τύπους που θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο.  
 
Για να µετρήσουµε µάζες χρειαζόµαστε µία ζυγαριά. Παλιά, υπήρχαν οι παραδοσιακές ζυ-

γαριές που έβρισκαν τη µάζα συγκρίνοντάς την µε διάφορα πρότυπα βαρίδια που έµπαιναν 
στην άλλη άκρη. 

Σήµερα τέτοιου είδους ζυγαριές χρησιµοποιούνται µόνο για ζυγίσεις ακριβείας, όπως στην 
κοσµηµατοποιία. 
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Παραδοσιακή ζυγαριά Ζυγός ακριβείας
 

Σήµερα, σχεδόν παντού χρησιµοποιούµε αυτόµατες ζυγαριές που υπολογίζουν τη µάζα (ή 
καλύτερα το βάρος) από την πίεση που ασκείται σε κάποιο µηχανισµό µε ελατήριο. Οι πε-
ρισσότερες είναι ηλεκτρονικές και µάλιστα αν δώσουµε στη µηχανή την τιµή του κιλού, µας 
υπολογίζει και πόσο κοστίζει το προϊόν. 

00.00

Αναλογική ζυγαριά Ηλεκτρονική ζυγαριά Ζυγαριά μπάνιου  
Όταν χρησιµοποιούµε µία ζυγαριά, πρέπει να προσέχουµε η αρχική της ένδειξη να είναι 

στο 0. Αν δεν είναι, συνήθως υπάρχει κάποιος τρόπος να ρυθµιστεί αυτό σωστά. Π.χ. µε τη 
βοήθεια ενός περιστρεφόµενου κουµπιού. Όταν θέλουµε επίσης να ζυγίσουµε το περιεχόµενο 
ενός δοχείου, θα πρέπει να λαβαίνουµε υπόψη το απόβαρο, δηλαδή το βάρος του ίδιου του 
δοχείου. 

Για να µετρήσουµε το χρόνο, χρειαζόµαστε ένα ρολόι ή ένα χρονόµετρο. Υπάρχουν τα 
παραδοσιακά µηχανικά ρολόγια, που θέλουν κούρδισµα µία φορά την ηµέρα, τα αυτόµατα 
µηχανικά ρολόγια που κουρδίζονται µόνα τους µε την κίνηση του χεριού και τα σύγχρονα 
ηλεκτρικά ρολόγια που δουλεύουν µε µπαταρία. Τα χρονόµετρα ή χρονογράφοι, είναι ρολό-
για που έχουν τη δυνατότητα να σταµατούν και να ξεκινούν µε το πάτηµα ενός κουµπιού. 
Σήµερα, υπάρχουν ειδικά ρολόγια που έχουν υπενθύµιση, που δείχνουν την ώρα σε περισσό-
τερα από ένα µέρη ή που εκτός από την ώρα, µπορούν να δείχνουν την πίεση, τη θερµοκρα-
σία, το υψόµετρο, το βάθος στις καταδύσεις και διάφορες άλλες πληροφορίες χρήσιµες σε 
συγκεκριµένες κατηγορίες ανθρώπων. 

 

 
 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

 
1. ∆ιαβάστε τις ενδείξεις στα παρακάτω όργανα: 

 
α)    
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2. Η παρακάτω κλίµακα είναι µία λογαριθµική κλίµακα, όπως αυτή που έχουν τα Ωµόµετρα 
που µετρούν την ηλεκτρική αντίσταση. ∆ιαβάστε τις ενδείξεις. 
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3. Μετρήστε µε ακρίβεια τις διαστάσεις του βιβλίου σας. 
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4. Μετρήστε τις διαστάσεις της αίθουσας που κάνετε µάθηµα.  

5. Αν έχετε κατάλληλο όργανο µετρήστε το πάχος µίας βίδας και το βήµα της, δηλαδή την 
απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικά σπειρώµατα.  

6. Μετρήστε τις διαστάσεις του κτιρίου που κάνετε µάθηµα και τις διαστάσεις του οικοπέ-
δου στο οποίο βρίσκεται. Στη συνέχεια σχεδιάστε τα στο χαρτί µε κατάλληλη κλίµακα.  

7. Σκεφτείτε και εφαρµόστε ένα τρόπο για να µετρήσετε το πάχος ενός φύλλου στο βιβλίο 
σας. 

8. Αν έχετε ζυγαριά, µετρήστε τη µάζα (το βάρος) διαφόρων αντικειµένων και συγκρίνετέ το 
µε αυτό που τυπικά αναγράφουν. 

9. Σκεφτείτε και εφαρµόστε ένα τρόπο ώστε µε τη βοήθεια µίας ζυγαριάς να υπολογίσετε 
τον όγκο ενός δοχείου π.χ. ενός µπουκαλιού. 

10. Αν έχετε µία ζυγαριά και ένα σταγονόµετρο βρείτε ένα τρόπο για να υπολογίσετε τη µάζα 
(το βάρος) µίας σταγόνας νερού. 

11. Έχετε µία ζυγαριά και 10 σακουλάκια που υποτίθεται ότι περιέχουν λίρες, βάρους 8g η 
µία. Ένα όµως από τα 10 σακουλάκια έχει ψεύτικες λίρες µε βάρος 7g η µία. Μπορείτε µε 
µία µόνο ζύγιση να βρείτε ποιο είναι το σακουλάκι µε τις ψεύτικες λίρες; 

12. Μετρήστε τους χτύπους της καρδιάς σας και τον αριθµό των αναπνοών σας, µέσα σε ένα 
λεπτό. ∆οκιµάστε ξανά µετά από µία έντονη προσπάθεια, για παράδειγµα αφού ανεβείτε 
πέντε φορές µία σκάλα. Τι παρατηρείτε; 

13. Μετρήστε το χρόνο που χρειάζεται ένας φίλος σας για να τρέξει µία απόσταση 50 ή 
100m. Στη συνέχεια, υπολογίστε την ταχύτητά του σε m/s και σε km/h. Συγκρίνετέ την µε 
την ταχύτητα του ταχύτερου δροµέα των 100m στον κόσµο.  

 
 
 
 
 
 



5. ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

5.1.  ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
 

 
 
 

Ο ∆ήµος θέλει να τοποθετήσει στη διπλανή πλα-
τεία κάγκελα. Πόσα µέτρα κάγκελα θα χρεια-
στούν; 

Απάντηση 
Αρκεί να προσθέσουµε τα µήκη των 4 πλευρών 

της πλατείας. Είναι: 
18m+26m+24m+20m=88m 

∆ηλαδή θα χρειαστούν 88 µέτρα κάγκελα. Το 
µήκος 88m ονοµάζεται περίµετρος της πλατείας.  

 

∆ηλαδή, περίµετρος µίας κλειστής γραµµής ονοµάζεται το µήκος της γραµµής αυτής. 
 
 
 

Σκοπός της ενότητας είναι ο εκπαιδευόµενος αφού έχει γνωρίσει από την προηγούµενη 
ενότητα τις διαφόρες µονάδες µέτρησης µήκος και επιφάνειας να τις χρησιµοποιήσει σε 
διάφορα γεωµετρικά σχήµατα για τον υπολογισµό διαστάσεων τους. 
 
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα ο εκπαιδευόµενος να µπορεί να εφαρµόσει άµεσα σε διά-
φορα καθηµερινά προβλήµατα θέµατα, βασικές έννοιες ώστε να µπορεί εύκολα να υπολογί-
ζει, περιµέτρους, και επιφάνειες διαφόρων σχηµάτων. 
 
Βασικές έννοιες: 
• Σχήµατα 
• Παραλληλόγραµµο/τετράγωνο/ρόµβος/τραπέζιο 
• Κύκλος 
• Περίµετρος σχηµάτων 
• Εµβαδόν σχηµάτων 
• Ρόµβος 
• Κυκλικός δίσκος 
• Μήκος τόξου 
• Κυκλικός τοµέας 
• Πυθαγόρας 
• Πυθαγόρειο θεώρηµα 
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Περίµετρος βασικών σχηµάτων 
 

 Τετράγωνο  
Στο διπλανό σχήµα, δίνεται ένα τετράγωνο πλευράς 
5 εκατοστών.  
Πόση είναι η περίµετρός του;  

Απάντηση 
Η περίµετρος του τετραγώνου ισούται µε το άθροι-

σµα των µηκών των τεσσάρων πλευρών του. Επειδή 
όµως και οι τέσσερις πλευρές έχουν µήκος 5 εκ., η πε-
ρίµετρός του είναι ίση µε 4 5 . 20 .⋅ εκ = εκ  

 

5 εκατοστά
 

 
 
 
Συµπέρασµα: 
Αν η πλευρά ενός τετραγώνου έχει µήκος α, τότε η περίµετρός 

του είναι ίση µε 4 ⋅α . 
 

 

α
 

 
 Ορθογώνιο 
Στο διπλανό σχήµα δίνεται ορθογώνιο µε δια-
στάσεις 5m και 3m αντίστοιχα. Πόση είναι η 
περίµετρός του; 

Απάντηση 
Γνωρίζουµε σε κάθε ορθογώνιο οι απέναντι 

πλευρές του είναι ίσες. Οπότε, το ορθογώνιο αυτό 
έχει 2 πλευρές µήκους 5m η καθεµία και 2 πλευρές 
µε µήκος 3m η καθεµία. Η περίµετρός του ισούται 
µε: 

2 5m 2 3m 10m 6m 16m⋅ + ⋅ = + =  

 
 
 
 

3m

5m  
 
 
Συµπέρασµα: 
Αν ένα ορθογώνιο έχει διαστάσεις α, β, η περί-

µετρός του είναι ίση µε 2 2α + β . 

 

 

β

 
α 
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 Τρίγωνο 
Στο διπλανό σχήµα δίνεται τρίγωνο µε πλευρές 
2m, 3,5m και 4m. Πόση είναι η περίµετρός του; 

Απάντηση 
Η περίµετρος του τριγώνου είναι ίση µε: 

4m 2m 3,5m 9,5m+ + =  
4m

2m

3,5m

 
 
Συµπέρασµα: 
Αν ένα τρίγωνο έχει πλευρές µε µήκη α, β, γ, 

τότε η περίµετρός του είναι ίση µε α+β+ γ .  

 

α

γ β
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

 
1. Αν ένα τετράγωνο έχει πλευρά 2 εκατοστά, τότε η περίµετρός του είναι:  

Α.  10εκ. Β.  8εκ. Γ.  20εκ. ∆.  2εκ.  Ε.  4εκ. 
 

2. Αν στα παρακάτω σχήµατα όλες τους οι πλευρές είναι ίσες, να βρείτε την περίµετρό τους: 

3m 50εκ

8εκ.

10εκ.  
 

3. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έχει µήκος 110 µέτρα και πλάτος 70 µέτρα. Ένας ποδοσφαιρι-
στής έτρεξε 5 φορές γύρω από το γήπεδο. Να βρείτε την συνολική απόσταση που διένυσε.  

 
4. Ένας εργάτης τοποθετεί πλάκες πεζοδροµίου, τετράγωνου σχήµατος, µε πλευρά 40εκ., τη 

µία δίπλα στην άλλη. Αν συνολικά τοποθετήσει 10 πλάκες, τότε πόση είναι η περίµετρος 
του σχήµατος που δηµιουργήθηκε; 

 
5. Ένας γεωργός θέλει να περιφράξει το κτήµα του, σχήµατος ορθογωνίου µε διαστάσεις 

100m, 10m. Το συρµάτινο πλέγµα που θέλει να χρησιµοποιήσει, κοστίζει 1,50 ευρώ το 
µέτρο. Πόσα χρήµατα χρειάζεται ο γεωργός για την περίφραξη; 
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5.2. ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
Στην προηγούµενη παράγραφο είδαµε ότι η περίµετρος είναι το µήκος της περιφέρειας ε-

νός επίπεδου σχήµατος. Τι επιφάνεια όµως καταλαµβάνει αυτό το σχήµα στο επίπεδο; 
Το µέρος της επιφάνειας που καταλαµβάνει ένα σχήµα λέγεται εµβαδόν του σχήµατος.  
 

 Εµβαδόν ορθογωνίου 

Εφαρµογή:  
Ζητήθηκε από έναν εργάτη να καλύψει έναν ορθογώνιο τοίχο µε µήκος 6m και ύψος 4m, 
µε αφίσες σχήµατος τετραγώνου και πλευράς 1m. Αν πρέπει να τοποθετήσει συνολικά 20 
αφίσες τη µία δίπλα στην άλλη, θα καλύψει ο εργάτης όλο τον τοίχο;  

Απάντηση: 
Παρατηρούµε ότι κατά µήκος του τοίχου µπορούµε να τοποθετήσουµε 6 αφίσες και στο 

ύψος 4 αφίσες. Οπότε, συνολικά µπορούµε να τοποθετήσουµε στον τοίχο 6 4 24⋅ = αφίσες. Η 
κάθε αφίσα όµως είναι ένα τετράγωνο µε πλευρά 1m, δηλαδή είναι 1 τετραγωνικό µέτρο 
(m2), οπότε το εµβαδόν του συγκεκριµένου ορθογώνιου τοίχου είναι: 2

.E 6 4 24mορθ = ⋅ = . 

Άρα, ο εργάτης δεν θα καλύψει όλο τον τοίχο. 
 

 
 
 

Συµπέρασµα: 
Αν οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου είναι α,β, 

µε βάση την ίδια µονάδα µήκους, τότε το εµβα-
δόν του δίνεται από τον τύπο Eορθ = α ⋅β . 

 

β

 
α 
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 Εµβαδόν τετραγώνου 
Εφαρµογή: 
Ζητήθηκε από έναν εργάτη να κολλήσει σε έναν τετράγωνο τοίχο πλευράς 3m, 10 αφίσες 
σχήµατος τετραγώνου και πλευράς 1m. Αν πρέπει να τις τοποθετήσει στον τοίχο τη µία 
δίπλα στην άλλη, µπορεί ο εργάτης να κολλήσει και τις 10 αφίσες; 

Απάντηση: 
Κατά µήκος του τοίχου µπορούµε να τοποθετήσουµε 3 αφίσες και στο ύψος πάλι 3 αφίσες. 

Οπότε, συνολικά µπορούµε να κολλήσουµε στον τοίχο 23 3 3 9⋅ = =  αφίσες, τη µία δίπλα 
στην άλλη. Επειδή η κάθε αφίσα έχει εµβαδό ίσο µε 1 τετραγωνικό µέτρο (1m2), το εµβαδόν 
του τοίχου είναι 2 23 9mτετρΕ = = . 

Εποµένως, ο εργάτης δεν µπορεί να κολλήσει 10 αφίσες, τη µία δίπλα στην άλλη σε αυτόν 
τον τοίχο. 

 
 

Συµπέρασµα 
Ένα τετράγωνο µε πλευρά ίση µε α, έχει εµβαδό που 

δίνεται από τον τύπο:  
2

τετρΕ = α  

 

α

α  
 
 Εµβαδόν παραλληλογράµµου 
 
Θεωρούµε ένα παραλληλόγραµµο µε βάση α 

µονάδες µήκους και ύψος υ.  
Αν κόψουµε από το παραλληλόγραµµο το ορ-

θογώνιο τρίγωνο ΑΕΒ και το τοποθετήσουµε µε 
τον τρόπο που δείχνει το σχήµα (να συµπίπτουν 
οι πλευρές ΑΒ και Γ∆), τότε το παραλληλόγραµ-
µο µετατρέπεται σε ορθογώνιο µε διαστάσεις β, 
υ.  

Άρα, το εµβαδόν του ισούται µε το εµβαδόν 
ορθογωνίου, διαστάσεων β, υ. 
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Συµπέρασµα 
Σε κάθε παραλληλόγραµµο, το εµβαδόν του ισούται µε το γινόµενο της βάσης επί το 

ύψος του. 

/Eπαρ µου = β⋅υ  

 
 Εµβαδόν τριγώνου 
Θεωρούµε ένα τρίγωνο ΑΒΓ, µε βάση β και 

ύψος υ. Για να υπολογίσουµε το εµβαδόν του, 
θα χρησιµοποιήσουµε τις προηγούµενες γνώ-
σεις µας. ∆ηλαδή:  

Σχεδιάζουµε ένα παραλληλόγραµµο µε βάση 
β και ύψος υ. Το εµβαδόν του είναι ίσο µε β⋅υ . 
Αν φέρουµε µία διαγώνιό του, παρατηρούµε ότι 
σχηµατίζονται δύο τρίγωνα που έχουν βάση β 
και ύψος υ, όπως και το ΑΒΓ.  

 

 
 

 
 

Επειδή καθένα από αυτά τα τρίγωνα έχει εµβαδόν ίσο µε 
2

β⋅υ  (µισό παραλληλόγραµµο), 

για το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ ισχύει:  

2ΑΒΓ
β⋅υ

Ε =  

 
Συµπέρασµα: 

Σε κάθε τρίγωνο, το εµβαδόν του ισούται µε το ήµισυ του γινοµένου µίας πλευράς του, 
επί το αντίστοιχο προς την πλευρά αυτή ύψος.  

. 2τριγ
β ⋅υ

Ε =  
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Εφαρµογή 1η:  
Ένας αγρότης θέλει να αγοράσει το κτήµα του 
διπλανού σχήµατος. Αν ο ιδιοκτήτης του το 
πουλάει 50 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, τότε 
πόσα χρήµατα χρειάζεται ο αγρότης για να 
κάνει αυτή την αγορά; 

 

 
Α

Β Γ

Δ

30m

50m

70m  
Απάντηση: 

Από την κορυφή Α του τραπεζίου, φέρνουµε 
τµήµα ΑΖ παράλληλο και ίσο µε το ∆Γ. Έτσι, το 
τραπέζιο χωρίζεται σε δύο σχήµατα. Στο τρίγω-
νο ΑΒΖ και στο παραλληλόγραµµο ΑΖΓ∆. 

Το τρίγωνο ΑΒΖ έχει βάση 20m και ύψος 
30m, οπότε το εµβαδόν του είναι ίσο µε : 

220 30 300m
2ΑΒΖ
⋅

Ε = =  

 
Α

Β Γ

Δ

30m

50m

30m

20m

70m

50mZ

 
 
Το παραλληλόγραµµο ΑΖΓ∆ έχει βάση 50m και ύψος 30m, οπότε το εµβαδόν του είναι: 

250 30 1500mΑΖΓ∆Ε = ⋅ =  
Οπότε, το αρχικό κτήµα σχήµατος τραπεζίου έχει εµβαδόν ίσο µε: 

21500 300 1800mΑΒΓ∆Ε = + =  
Εποµένως, ο αγρότης χρειάζεται 1800 50 90.000⋅ = ευρώ για να αγοράσει αυτό το κτήµα. 
 
 
 

Συµπέρασµα: 
Το εµβαδόν ενός τραπεζίου µε βάση µικρή β, 

βάση µεγάλη Β και ύψος υ, είναι ίσο µε: 
( )

2
Β+β ⋅υ

Ε =  Β

β

υ
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Εφαρµογή 2η:  
Ένας αγρότης θέλει να σπείρει µε καλαµπόκι 
έναν αγρό, σχήµατος ρόµβου, µε διαγώνιες 
80m και 30m αντίστοιχα. Αν η απόδοση της 
ποικιλίας καλαµποκιού που του έχουν προτεί-
νει είναι 3 κιλά το τετραγωνικό µέτρο, τότε 
πόση αναµένεται να είναι η παραγωγή του; 

 
 

 
 

 

8
0
m

30m

 
 

 

Απάντηση 
Έστω Κ το σηµείο τοµής των διαγωνίων του 

ρόµβου ΑΒΓ∆. Παρατηρούµε ότι ο ρόµβος χωρί-
ζεται µε τη διαγώνιο Β∆, στα τρίγωνα ΑΒ∆ και 
ΒΓ∆. 

Το τρίγωνο ΑΒ∆ έχει βάση τη Β∆ και ύψος το 

ΑΚ, οπότε: 230 40 600m
2 2ΑΒ∆

Β∆ ⋅ΑΚ ⋅
Ε = = = . 

Το τρίγωνο ΒΓ∆ έχει βάση τη Β∆ και ύψος το 

ΓΚ, οπότε: 230 40 600m
2 2ΒΓ∆

Β∆ ⋅ΓΚ ⋅
Ε = = = . 

Οπότε, για το εµβαδόν του ρόµβου, ισχύει: 
2 2 2

ό 600m 600m 1200mρ µβουΕ = + =  

Εποµένως, η παραγωγή καλαµποκιού που α-
ναµένεται από αυτόν τον αγρό, είναι: 
3 1200 3600⋅ = κιλά καλαµπόκι.  
 

4
0
m

15m

4
0
m

15m

A

B

Γ

ΔΚ

 

1δ

2δ

 
 
 

Συµπέρασµα: 
Αν ένας ρόµβος έχει διαγώνιες δ1, δ2, το εµβαδόν του δίνεται από τον τύπο:  

1 2

2
δ ⋅δ

Ε =  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

 
1. Να υπολογίσετε το εµβαδόν των παρακάτω σχηµάτων:  

 

5cm 10m 2m

5cm

E=

----------------

E=

----------------

E=

----------------

E=

----------------

4m 80cm

8cm

4cm

6cm

 
 

2.  Στην ορθογώνια πλατεία του διπλανού σχή-
µατος, τα σηµεία Κ, Λ, Μ, Ν, είναι µέσα των 
τεσσάρων πλευρών της.  

Αν τα τέσσερα τρίγωνα στις γωνίες της 
πλατείας φυτευτούν µε γκαζόν και το τε-
τράπλευρο ΚΛΜΝ πλακοστρωθεί, να βρεί-
τε: 

(α) Πόση επιφάνεια καταλαµβάνει το 
πλακοστρωµένο µέρος της πλατείας. 

(β) Ποιο ποσοστό της επιφάνειας της 
πλατείας έχει γκαζόν; 

��

��

���

 

 
 

3. Το αγρόκτηµα του διπλανού σχήµατος έχει 
περίµετρο 780m. Ο ∆ήµος αποφάσισε να 
απαλλοτριώσει το τριγωνικό κοµµάτι ΑΒΓ 
για την κατασκευή πλατείας. Αν η αξία του 
αγροκτήµατος είναι 100€ το τετραγωνικό 
µέτρο, τότε πόσο θα κοστίσει στο ∆ήµο η 
απαλλοτρίωση;  

 

 
A

ΓB300m

210m

150m

 
 

4. Από ένα σύρµα µήκους 10m κατασκευάζουµε ένα τετράγωνο και ένα ισόπλευρο τρίγωνο. 
Αν το τρίγωνο έχει πλευρά 2m, να βρείτε το µήκος της πλευράς του τετραγώνου.  
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5. Ένας εργάτης συµφώνησε να χτίσει τον µα-
ντρότοιχο του διπλανού σχήµατος. Αν θα 
πληρωθεί 8€ το τετραγωνικό µέτρο, τότε πό-
σα χρήµατα θα πάρει ο εργάτης για την ερ-
γασία του; 

1m

1m 2
m

20m
 

 
6. Στο οικόπεδο ΑΒΓ∆ του διπλανού σχήµατος, 

θα χτιστεί ένα σπίτι σχήµατος ορθογωνίου 
και µία αποθήκη σχήµατος τετραγώνου. Να 
βρείτε πόσα τετραγωνικά µέτρα είναι η αυλή 
αυτού του σπιτιού. 

 
A

8m

8m

40m

2
0
m

25m

8m

B Γ

Δ

 
 

7. Τέσσερα αδέρφια κληρονόµησαν από κοινού 
µία ορθογώνια περιοχή µε µήκος 40m και 
πλάτος 50m. Θέλουν να τη χωρίσουν σε 
τέσσερα οικόπεδα, κατασκευάζοντας δύο 
δρόµους πλάτους 6m που θα διέρχονται από 
τα µέσα των πλευρών της ορθογώνιας περιο-
χής, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα.  

Αν η κατασκευή του δρόµου τους κοστί-
σει 100€ το τετραγωνικό µέτρο, να βρείτε: 

(α)   Πόσο θα τους κοστίσει η κατασκευή 
του δρόµου. 

(β)   Πόσα τετραγωνικά µέτρα είναι το οι-
κόπεδο του καθενός.  

 
 
 

 
8. Να βρεθεί το εµβαδόν τετραγώνου που έχει 

το ίδιο εµβαδό µε το ορθογώνιο του διπλα-
νού σχήµατος.  

 

4m

9m
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9. Να βρείτε το εµβαδόν της επιφάνειας της 
διπλανής δεξαµενής.  

1m

2m

5m

 
 
 

10. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται η πρόσοψη µίας 
πολυκατοικίας που αποτελείται από 3 ορο-
φοδιαµερίσµατα. Οι ένοικοι ζήτησαν από 
έναν ελαιοχρωµατιστή να βάψει την πρόσο-
ψη της πολυκατοικίας. Αν ο ελαιοχρωµατι-
στής πληρώνεται 3€ για κάθε τετραγωνικό 
µέτρο που βάφει, να βρείτε πόσα χρήµατα θα 
κοστίσει σε κάθε διαµέρισµα αυτή η εργασί-
α.  

 
 

1,5m

1
0
m

16m

2
,4

0
m

2m

1,2m

1,5m

1,2m

 
 



 ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  –  ΕΜΒΑ∆ΟΝ  ΣΧΗΜΑΤΩΝ  149

 

5.3. ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΚΥΚΛΟΥ 

Κύκλος είναι το σύνολο των σηµείων του επιπέδου που ισαπέχουν από σταθερό σηµείο. 
Το σταθερό σηµείο ονοµάζεται κέντρο του κύκλου και η σταθερή απόσταση, ακτίνα του. 
- Αν ο κύκλος έχει κέντρο Κ και ακτίνα ρ, τότε τον συµβολίζουµε (Κ,ρ).  

Ο κύκλος µαζί µε την επιφάνεια που περικλείει, ονοµάζεται κυκλικός δίσκος. 
 

ρ

Κ

 
 
 
Στοιχεία του κύκλου 
Το µέρος του κύκλου που περιέχεται µεταξύ δύο σηµείων του Α, Β, λέγεται τόξο ΑΒ .  
Το τµήµα ΑΒ ονοµάζεται χορδή του κύκλου.  
Η γωνία που σχηµατίζεται από τις ακτίνες ΚΑ και ΚΒ ονοµάζεται επίκεντρη γωνία του 

κύκλου και το τόξο ΑΒ  που περιέχεται, ονοµάζεται αντίστοιχο τόξο της. Μία χορδή Γ∆ του 
κύκλου που διέρχεται από το κέντρο του, ονοµάζεται διάµετρος (δ) και τα σηµεία Γ, ∆, λέγο-
νται αντιδιαµετρικά. 

 

Α

Κ

Β

Γ

Δ

 
 
Μήκος κύκλου 
Παρατηρώντας κύκλους διαφορετικών διαστάσεων, θα διαπιστώσουµε ότι όσο µεγαλύτε-

ρος είναι ο κύκλος, δηλαδή η περίµετρός του ή το µήκος του, τόσο µεγαλύτερη είναι η διάµε-
τρός του.  

– Αυτή η παρατήρηση µας οδήγησε στην υπόθεση ότι το µήκος Μ και η διάµετρος δ 
του κύκλου είναι ποσά ανάλογα. 
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Ο

δ

Ο

δ

 
 

∆ηλαδή, το πηλίκο Μ
δ

 είναι σταθερό και ίδιο για όλους του κύκλους.  

Ο σταθερός αυτός λόγος είναι ένας αριθµός που συµβολίζεται διεθνώς µε το γράµµα π.  
Ποιος είναι όµως αυτός ο αριθµός; 
Επειδή ο υπολογισµός του µήκους και του εµβαδού του κύκλου εξυπηρετούσε από την 

αρχαιότητα πρακτικές ανάγκες, οι προσπάθειες υπολογισµού του π ξεκίνησαν γύρω στα 
1800π.Χ., µε βάση τον αρχαίο Αιγυπτιακό πάπυρο του Rhid. Εκεί αναφέρεται ότι 

216 3,16049
9

⎛ ⎞π =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (  περίπου ίσο). Με την πάροδο των χρόνων, στη µάχη για τον υπολο-

γισµό του π, µπήκαν µεγάλοι µαθηµατικοί, όπως ο Αρχιµήδης, ο Πτολεµαίος ή και ακόµη πιο 
σύγχρονοι όπως ο Lambert και προσέγγισαν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τον αριθµό αυτό. Σήµε-
ρα, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε εκατοµµύρια ψηφία του π. 

Τα 20 πρώτα ψηφία του π είναι: 
π = 3,1415926535897932384 

Στην πράξη θεωρούµε ότι 3,14π .  

Εποµένως:   ή  ΜΜ
= π = π⋅δ

δ
. Επειδή δ=2ρ, ο προηγούµενος τύπος γίνεται:   Μ=2πρ.  

 
Εµβαδόν κυκλικού δίσκου 
 
Όπως είδαµε από τον υπολογισµό του αριθµού π, εξαρτάται και ο υπολογισµός της επιφά-

νειας που καλύπτει ένας κύκλος, δηλαδή το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου.  
Έτσι, αποδείχθηκε ότι ο λόγος του εµβαδού Ε προς το τετράγωνο της ακτίνας ρ2 του κυ-

κλικού δίσκου είναι σταθερός και ίσος µε π. ∆ηλαδή:  
2

2   ή  Ε
= π Ε = π⋅ρ

ρ
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Εφαρµογή 1η:  
Στο κέντρο κυκλικής πλατείας διαµέτρου 60m, τοποθετήθηκε κυκλικό σιντριβάνι δια-
µέτρου 4m. Στον υπόλοιπο χώρο θα τοποθετηθούν πλάκες και περιµετρικά του σιντρι-
βανιού και της πλατείας, θα τοποθετηθούν κάγκελα. 
(α) Πόσα µέτρα κάγκελα χρειάζονται; 
(β)  Πόσο θα κοστίσει η πλακόστρωση της πλατείας, αν η τοποθέτηση 1m2 από πλάκες 
κοστίζει 5€; 
 

σιντριβάνι

 
Απάντηση:  

(α)   Επειδή τα κάγκελα θα τοποθετηθούν περιµετρικά της πλατείας και του σιντριβα-
νιού, αρκεί να προσθέσουµε το µήκος των δύο κύκλων. 

Για το µήκος Μπλ της πλατείας, ισχύει: 
πλ3,14 60 ή Μ 188,4mπλΜ = π⋅δ = ⋅ = . 

Για το µήκος Μσ του σιντριβανιού, ισχύει:  
3,14 4 12,56mσΜ = π⋅δ = ⋅ = . 

Εποµένως, θα χρειαστούν: 188,4m+12,56m=200,96m. 
 
(β)   Αρκεί να βρούµε το εµβαδόν της επιφάνειας που θα πλακοστρωθεί. Το εµβαδόν 

του κυκλικού δίσκου της πλατείας είναι:  
( )2 230 3,14 900 2.826mπλΕ = π⋅ = ⋅ =  

Το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου του σιντριβανιού είναι: 
2 2 23,14 2 12,56mσΕ = π⋅ρ = ⋅ =  

Η επιφάνεια που θα πλακοστρωθεί έχει εµβαδό: 
2 2 22826m 12,56m 2.813,44mπλ σΕ = Ε −Ε = − =  

Το κόστος πλακόστρωσης είναι:  
2.813,44 5 14.067,20€⋅ =  
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Εφαρµογή 2η:  
Ένας γεωργός θέλει να περιφράξει το αγρόκτηµα του διπλανού σχήµατος και στη συνέ-
χεια να το σπείρει βαµβάκι. Αν το κόστος για την περίφραξη είναι 5€ το µέτρο και ανα-
µένει παραγωγή 4 κιλών βαµβάκι ανά τετραγωνικό µέτρο, να βρείτε: 
(α)   Ποιο είναι το κόστος περίφραξης. 
(β)   Πόση αναµένεται να είναι η συνολική παραγωγή βαµβακιού; 

20m

100m  
 

Απάντηση 
 (α)   Το αγρόκτηµα αποτελείται από ένα ορθογώνιο µε µήκος 80m και πλάτος 20m και 

από δύο ηµικύκλια ακτίνας 10m.  
Τα δύο ηµικύκλια µαζί δηµιουργούν έναν κύκλο ακτίνας 10m που έχει µήκος 

3,14 20 62,8mΜ = ⋅ =  και εµβαδό 2 2 23,14 10 314mκΕ = π⋅ρ = ⋅ = . 
Εποµένως, η περίµετρος του κτήµατος είναι: 62,8m 2 80m 222,8m+ ⋅ = . 

100m

A

10m

10m

10m

10m

10m

10m

80mΒ Γ

Δ

 
Το κόστος περίφραξης είναι: 

222,8 5 1114€⋅ =  
(β)Επειδή το εµβαδόν του ορθογωνίου είναι 2

. 80 20 1.600mορθΕ = ⋅ =  και το εµβαδόν 

των δύο ηµικυκλίων είναι: 2314mκΕ = , το κτήµα έχει εµβαδό: 1600+314=1914m2.  
Η συνολική παραγωγή βαµβακιού είναι:  

1.914 4 7.656 κιλά⋅ =  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  
1. Να αντιστοιχήσετε τους κύκλους της στήλης Α µε το µήκος τους στη στήλη Β. 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

8cm

2cm
1
0
cm

 

31,4 
 
 

15,70 
 
 

12,56 
 
 

20,24 
 
 

25,12 
 
 

31,4 

 
2. Το µήκος ενός κύκλου είναι ίσο µε 18,84cm. Η ακτίνα του είναι ίση µε:  

Α.   2cm B.  7cm Γ.  5cm ∆.  4cm Ε.  3cm 
 

3. Αν το µήκος ενός κύκλου είναι ίσο µε 25,12cm, τότε το εµβαδόν του είναι: 
 Α. 40,36cm2    B. 50,24cm2    Γ. 62,28cm2    ∆. 74,16cm2   

 Ε. 25,12cm2  
 

4. Στο ποδήλατο του διπλανού σχήµατος, ο 
µπροστινός τροχός έχει ακτίνα 20cm και ο 
πίσω 30cm. Αν σε µία διαδροµή ο µπροστι-
νός τροχός κάνει 60 πλήρης περιστροφές, 
τότε ο πίσω τροχός πόσες περιστροφές θα 
κάνει; 
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5. Στο διπλανό σχήµα το µικρό γρανάζι έχει 
ακτίνα 2cm και το µεγάλο 4cm. Αν στη διάρ-
κεια µίας ώρας το µεγάλο γρανάζι κάνει 100 
περιστροφές, να βρείτε πόσες περιστροφές 
θα κάνει το µικρό γρανάζι κατά τη διάρκεια 
µίας ηµέρας.  

 

2cm 4cm

 
 

6. Ένας άνθρωπος τρέχει µε ταχύτητα 18 χιλιόµετρα την ώρα. Να βρείτε πόσο χρόνο θα 
χρειαστεί για να διασχίσει µία κυκλική πλατεία περιµέτρου 376,8 µέτρων αν περάσει από 
το κέντρο της. 

 
7. Ένας γεωργός έχει στο κτήµα του ένα πηγάδι 

διαµέτρου 1m. Θέλει να αγοράσει µία λαµα-
ρίνα για να το σκεπάζει. Αν η λαµαρίνα κο-
στίζει 14€ το τετραγωνικό µέτρο, πόσα χρή-
µατα χρειάζεται για να την αγοράσει; 

 

 
 

8. Οι ακτίνες δύο κύκλων διαφέρουν κατά 5cm. Πόσο διαφέρουν οι περίµετροί τους; 
 

9. Με 1 κιλό χρώµα µπορούµε να βάψουµε ε-
πιφάνεια 15m2. Να βρείτε πόσα κιλά χρώµα 
περίπου θα χρειαστούµε για να βάψουµε τον 
κυκλικό δακτύλιο του διπλανού σχήµατος.  

 

 
 

10. Από δύο τετράγωνα φύλλα χαρτί πλευράς 
20cm, θα κόψουµε από το ένα έναν κυκλικό 
δίσκο και από το άλλο 4 κυκλικούς δίσκους, 
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Σε ποια 
από τις δύο περιπτώσεις θα µείνει περισσό-
τερο χαρτί; 
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11. ∆ύο άνθρωποι για να πάνε από το σηµείο Α 
στο σηµείο Β, χρησιµοποίησαν τις διαδροµές 
που φαίνονται στο διπλανό σχήµα. Αν οι κα-
µπύλες ΑΒ, ΑΓ, ΓΒ, είναι ηµικύκλια, να 
βρείτε ποιος από τους δύο ανθρώπους χρη-
σιµοποίησε τη συντοµότερη διαδροµή. A BΓ

 
 
 

12. Να βρείτε την περίµετρο και το εµβαδόν 
του διπλανού σχήµατος. 

40m

10m 10m

 
 
13. Ένα προϊόν πωλείται σε δύο διαφορετικές συσκευασίες στην ίδια τιµή. Αν η ία συσκευα-

σία έχει σχήµα τετραγώνου, πλευράς 10cm και η άλλη έχει κυκλικό σχήµα, ακτίνας 6cm, 
ποια από τις δύο συσκευασίες είναι προτιµότερο να αγοράσουµε; 

 
14. Ένας ταξιδιώτης κινήθηκε κατά µήκος του ισηµερινού της Γης και έκανε για ένα πλήρη 

κύκλο 40.003,6Km. Να βρείτε την ακτίνα της Γης.  



 156 ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  –  ΕΜΒΑ∆ΟΝ  ΣΧΗΜΑΤΩΝ

5.4. ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ –ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

 Μήκος τόξου 

Εφαρµογή:  
Μία γυναίκα θέσει να τοποθετήσει στο τόξο ΑΒ του διπλανού κύκλου ένα κοµµάτι κορ-
δέλας. Τι µήκος πρέπει να έχει η κορδέλα; 

��
�

 
Απάντηση: 

Αρχικά παρατηρούµε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η επίκεντρη γωνία του τόξου, τόσο µεγα-
λύτερο είναι το τόξο.  

∆ηλαδή, το µήκος ενός τόξου και οι µοίρες της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας είναι ποσά 
ανάλογα. Γνωρίζουµε ότι σε ολόκληρο τον κύκλο, αντιστοιχεί επίκεντρη γωνία 360ο και το 
µήκος του είναι M 2 2 3,14 10cm 62,8cm= πρ = ⋅ ⋅ = . 

Αν στο τόξο ΑΒ  αντιστοιχούσε επίκεντρη γωνία 1ο, το µήκος του θα ήταν 
62,8cm ή 

360 360
Μ . 

Τώρα που η επίκεντρη γωνία του τόξου ΑΒ  είναι 60ο, το µήκος του είναι 
62,860 60 10,47cm

360 360
Μ

⋅ = ⋅ . Η κορδέλα πρέπει να έχει µήκος 10,47cm περίπου.  

 
 

Συµπέρασµα: 
Αν ένα τόξο κύκλου ακτίνας ρ, αντιστοιχεί σε 

επίκεντρη γωνία µο, το µήκος του δίνεται από 

τον τύπο MS
360

= ⋅µ  ή S
180
πρµ

=  
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 Εµβαδόν κυκλικού τοµέα 
 
Στον κυκλικό δίσκο του διπλανού σχήµατος, 

θεωρούµε ένα τµήµα του που περικλείεται από 
δύο ακτίνες ΟΑ και ΟΒ. Το τµήµα αυτό ονοµάζε-
ται κυκλικός τοµέας και συµβολίζεται ΟΑΒ .  

Θα προσπαθήσουµε τώρα να βρούµε την επι-
φάνεια που καλύπτει αυτός ο κυκλικός τοµέας.  

�

 
Έστω ότι οι ακτίνες ΟΑ και ΟΒ σχηµατίζουν επίκεντρη γωνία µο. Γνωρίζουµε ότι ο κυ-

κλικός δίσκος έχει εµβαδό Ε=πρ2 και αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία 360ο.  

Αν η γωνία ΑΟΒ  ήταν 1ο, τότε ο κυκλικός τοµέας θα είχε εµβαδό 
2

360
πρ . Επειδή όµως ο 

κυκλικός τοµέας ΟΑΒ  αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία µο, το εµβαδόν του είναι: 
2

360
πρ

µ .  

 
Συµπέρασµα: 

Ένας κυκλικός τοµέας ακτίνας ρ και επίκεντρης γωνίας µο έχει εµβαδό:  
2

. . 360κ τ

πρ µ
Ε =  

 

Εφαρµογή 1η:  
Στο χρωµατισµένο µέρος της κυκλικής πλατείας του διπλανού σχήµατος, θα τοποθετη-
θούν πλακάκια. Αν η τοποθέτηση κάθε τετραγωνικού µέτρου κοστίζει 6€, να βρείτε πό-
σα χρήµατα χρειάζονται για  την πλακόστρωση αυτής της περιοχής. 

 
Απάντηση: 

Παρατηρούµε ότι το εµβαδό της ζητούµενης περιοχής Π, προκύπτει αν αφαιρέσουµε από 
το εµβαδό του κυκλικού τοµέα ΟΑΒ , το εµβαδό του τριγώνου ΟΑΒ. Ο κυκλικός τοµέας 
ΟΑΒ  έχει ακτίνα 10m και αντίστοιχη επίκεντρη γωνία 90ο, οπότε το εµβαδόν του είναι:  

2 2
2

. .
3,14 10 90 3,14 100 78,5m

360 360 4κ τ

πρ ⋅µ ⋅ ⋅ ⋅
Ε = = = =  

Το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΒ έχει βάση και ύψος ίσο µε 10m, οπότε 210 10E 50m
2τρ

⋅
= = . 

Άρα, 2 2 278,5m 50m 28,5mΠΕ = − = . 
Τα χρήµατα που χρειάζονται για την πλακόστρωση της περιοχής Π, είναι: 28,5 6 171€⋅ = . 
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Εφαρµογή 2η:  
Ένα τετράγωνο κτήµα έχει πλευρά 60m. Στις κορυφές των τεσσάρων γωνιών του κτή-
µατος, έχουν τοποθετηθεί περιστρεφόµενοι µηχανισµοί ποτίσµατος που ποτίζουν κυκλι-
κές περιοχές ακτίνας 30m. Αν βάλουµε ταυτόχρονα σε λειτουργία τους 4 µηχανισµούς, 
να βρείτε το εµβαδόν του κτήµατος που δεν ποτίζεται. 

Απάντηση: 
Το εµβαδόν του κτήµατος ΑΒΓ∆ είναι:  
Ε=602=3.600m2. Ο καθένας από τους 4 µηχανισµούς 

ποτίζει µία περιοχή σχήµατος κυκλικού τοµέα ακτίνας 
30m και γωνίας 90ο. Το εµβαδόν του κάθε κυκλικού το-
µέα είναι:  

2 2
2

. .
3,14 30 90 706,5m

360 360κ τ

πρ µ ⋅ ⋅
Ε = = =  

Εποµένως, το εµβαδόν της περιοχής που δεν ποτίζεται 
είναι: 

2 2 2 2 23600m 4 706,5m 3600m 2826m 774m− ⋅ = − =  
 

A

30m 30m

30m 30mB Γ

ΔΚ

Λ

Μ

Ν

 

 

Εφαρµογή 3η:  
Τρεις ίσοι κύκλοι ακτίνας 4cm, εφάπτονται εξωτερικά όπως φαίνεται στο διπλανό σχή-
µα. Να βρεθεί η περίµετρος της καµπυλόγραµµης περιοχής Π που περιέχεται των τριών 
κύκλων. 

 

Απάντηση: 
Το τρίγωνο ΚΛΜ που σχηµατίζουν τα κέντρα των τρι-

ών κύκλων είναι ισόπλευρο πλευράς 8cm. Οπότε κάθε 
µία από τις γωνίες Κ, Λ, Μ είναι 60ο. Η περίµετρος της 
περιοχής Π αποτελείται από τρία ίσα τόξα ακτίνας 4cm 
και αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας 60ο. 

Το µήκος κάθε τόξου είναι :  
3,14 4 60S 4,19cm

180 180
πρµ ⋅ ⋅

= = .  

Οπότε η περίµετρος είναι : 
3 4,19cm 12,57cm⋅ = . 

 

4cm4cm

4cm 4cm

4cm 4cm

K Μ

Π

Α

Β Γ

Λ
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

 
1. Να συµπληρώσετε τον πίνακα:  
 

Ακτίνα ρ 2cm 6cm  

Μοίρες επίκεντρης γωνίας 45ο  30ο 

Μήκος τόξου S  9,42cm 6,28m 

 
2. Να υπολογίσετε την περίµετρο και το εµβαδόν των παρακάτω σχηµάτων:  
 

2m

2m 2m

2m

8m

2m

2m 2m

2m

6m

10m

5
m

12m

2m

4m

4m

 
 

3. Αν η περίµετρος του διπλανού σχήµατος 
είναι 20,56cm, να βρείτε το ρ.  

ρ ρ

ρ

 
 

4. Να βρείτε την περίµετρο και το εµβαδόν 
του διπλανού σχήµατος.  

4cm

4cm

8cm

 
 



 160 ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  –  ΕΜΒΑ∆ΟΝ  ΣΧΗΜΑΤΩΝ

5. Με κέντρα τις κορυφές Α, Γ του διπλα-
νού τετραγώνου, γράφουµε εντός αυ-
τού, τόξα ακτίνας 6cm. Να βρείτε την 
περίµετρο και το εµβαδό της περιοχής 
Π.  

Π6cm

A

B Γ

Δ

 
 

6. Ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού έχει µήκος 8mm. Πόσο διάστηµα διανύει η άκρη του σε:
 (α) 1h  (β) 15min (γ) 20min (δ) 1h και 45min 

 
7. Μία πόρτα πλάτους 90cm, έχει µέγιστο 

άνοιγµα 120ο.  
(α)  Ποιο είναι το εµβαδόν της επιφά-
νειας που δεν µπορεί να τοποθετηθεί 
έπιπλο; 

(β) Αν η επιφάνεια του σπιτιού είναι 85m2, 
τότε σε ποιο ποσοστό της επιφάνειάς του 
δεν µπορεί να τοποθετηθεί έπιπλο, αν το 
συγκεκριµένο σπίτι έχει 5 τέτοιες πόρτες;  

o120

 
 

8. Ένας δορυφόρος βρίσκεται σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη, σε απόσταση 800Km από 
την επιφάνειά της. Να βρείτε πόσα χιλιόµετρα µεγαλύτερο θα ήταν το µήκος της τροχιάς 
του, αν περιφερόταν σε απόσταση 1000Km από την επιφάνεια της γης. (Ακτίνα 
γης=6.370Km).  

 
9. Σε µία κυκλική λίµνη ακτίνας 200m, 

µετά από παρατεταµένη βροχόπτωση, 
πληµµύρισε ένα τµήµα Π, παρακείµε-
νου κτήµατος. Να βρείτε την περίµε-
τρο και το εµβαδόν της περιοχής Π.  

 
 

10. Από το διπλανό ορθογώνιο χωράφι, θα 
διέλθει καµπύλος δρόµος, πλάτους 
6m, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. 
Αν ο ιδιοκτήτης του κτήµατος πρέπει 
να πάρει ως αποζηµίωση 50€ το τε-
τραγωνικό µέτρο, τότε πόσα συνολικά 
χρήµατα θα είναι η αποζηµίωσή του;  

6m

80m

30m

6m20m

2
0
m

 
 

 



 
5. 5. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 

Εφαρµογή:  
Τα κτήµατα 1,2,3 του διπλανού σχήµατος είναι τετράγωνα µε πλευρές 50m, 40m, 30m, 
αντίστοιχα. ∆ύο αδέρφια αποφάσισαν να αγοράσουν αυτά τα κτήµατα. Πως πρέπει να τα 
µοιράσουν ώστε να πάρουν και οι δύο ίσα µερίδια; 

A B

Γ

1

2

3
4

0
m

30m

5
0m

 
Απάντηση: 

Παρατηρούµε ότι: 
Το κτήµα 1 έχει εµβαδόν Ε1=502=2.500m2. To κτήµα 2 έχει εµβαδόν Ε2 =402=1.600m2 και το 

κτήµα 3 έχει εµβαδόν Ε3 =302=900m2. Παρατηρούµε ότι τα κτήµατα 2, 3 µαζί έχουν εµβαδόν :  
Ε2+Ε3=1600m2+900m2=2500m2=E1. 

∆ηλαδή το άθροισµα των εµβαδών των κτηµάτων 2, 3, είναι ίσο µε το εµβαδόν του κτήµα-
τος 1. 

Εποµένως, για να πάρουν και τα δύο αδέρφια ίσα µερίδια, πρέπει ο ένας να πάρει τα κτή-
µατα 2, 3 και ο άλλος το κτήµα 1. 

Ας περιοριστούµε τώρα στο ορθογώνιο τρί-
γωνο ΑΒΓ που έχει κάθετες πλευρές β=40m, 
γ=30m και υποτείνουσα α=50m.  

Με βάση το προηγούµενο πρόβληµα ισχύει: 
402+302=2500=502 

∆ηλαδή: α2=β2+γ2 A B

Γ

β
=

4
0
m

γ=30m

α=
50m

 
Ο Έλληνας φιλόσοφος και Μαθηµατικός Πυθαγόρας, γύρω στο 500π.Χ. απέδειξε ότι η 

προηγούµενη σχέση ισχύει σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο. 
 

Συµπέρασµα 1ο:  
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται µε το άθροισµα 

των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του. 
Το συµπέρασµα αυτό είναι γνωστό και ως Πυθαγόρειο θεώρηµα. 
Αν τώρα επιλύσουµε τη σχέση α2=β2+γ2 ως προς µία από τις κάθετες πλευρές β, γ, προ-

κύπτει: β2=α2-γ2 ή γ2=α2-β2. 
Συµπέρασµα 2ο:  

Το τετράγωνο µίας κάθετης πλευράς ορθογωνίου τριγώνου βρίσκεται αν από το τετρά-
γωνο της υποτείνουσας αφαιρέσουµε το τετράγωνο  της άλλης κάθετης πλευράς. 
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Εφαρµογή 1η:  

Ένας άνθρωπος θέλει να αγοράσει το οικόπεδο 
του διπλανού σχήµατος. Αν το ένα τετραγωνικό 
µέτρο κοστίζει 100€, πόσα χρήµατα πρέπει να 
πληρώσει για την αγορά του οικοπέδου; 

 
A B

Γ

1
2
m

9m

15m

 
Απάντηση: 

Για να βρούµε πόσα χρήµατα πρέπει να πληρώσει, θα υπολογίσουµε το εµβαδόν του οικο-

πέδου. Γνωρίζουµε ότι το εµβαδόν ενός τριγώνου δίνεται από τον τύπο E
2

β⋅υ
= , οπότε αρκεί 

να βρούµε το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ.  
Παρατηρούµε ότι: ΑΓ2=122=144m2, ΑΒ2=92=81m2 και  
ΑΓ2+ΑΒ2=144m2+81m2=225m2=(15m2)=ΒΓ2 
∆ηλαδή, για το συγκεκριµένο τρίγωνο ισχύει το Πυθαγόρειο θεώρηµα. Οπότε, αν αποδεί-

ξουµε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο, η βάση του θα είναι ΑΒ=9m και το ύψος του το 
ΑΓ=12m.  

 

Για το λόγο αυτό θεωρούµε το ορθογώνιο τρίγω-
νο ΚΛΜ στο οποίο ισχύει:  

ΚΛ=ΑΒ=9m και ΚΜ=ΑΓ=12m.  
Τότε: ΜΛ2=ΚΛ2+ΚΜ2=92+122=225m2,  
άρα ΜΛ=15m ή ΜΛ=ΒΓ. 

K Λ

Μ

1
2
m

9m
 

 
∆ηλαδή, τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ έχουν και τις τρεις πλευρές τους ίσες µία προς µία, 

οπότε είναι ίσα. Άρα, 90οΑ = Κ = , δηλαδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. Εποµένως, για 
το εµβαδόν του ισχύει: 

29m 12m 54m
2 2

ΑΒ⋅ΑΓ ⋅
Ε = = =  

Τα χρήµατα που πρέπει να πληρώσει ο άνθρωπος για την αγορά του οικοπέδου είναι:  
254m 100€ 5.400€⋅ =  

 
Συµπέρασµα 3ο:  

Αν σε ένα τρίγωνο το τετράγωνο της µεγαλύτερης πλευράς του ισούται µε το άθροισµα 
των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, το τρίγωνο είναι ορθογώνιο µε ορθή τη γωνία 
που είναι απέναντι από τη µεγαλύτερη πλευρά.  

Το συµπέρασµα αυτό είναι γνωστό ως το αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήµα-
τος.  
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Εφαρµογή 2η:  

Ποια είναι η περίµετρος του ορθογωνίου τρι-
γώνου του διπλανού σχήµατος; 

 

A B

Γ

2
m

1m  
Απάντηση: 

Αρκεί να υπολογίσουµε την υποτείνουσά του, ΒΓ. Από το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε: 
ΒΓ2=ΑΒ2+ΑΓ2=12+22=1+4=5m2. ∆ηλαδή το µήκος της ΒΓ είναι ένας αριθµό που αν πολλα-
πλασιαστεί µε τον εαυτό του ισούται µε 5. Τον αριθµό αυτό τον ονοµάζουµε ρίζα του 5 και 
τον συµβολίζουµε 5 . Ποιος όµως είναι αυτός ο αριθµός; Υπάρχουν δύο τρόποι για να τον 
υπολογίσουµε. 

Ο ένας τρόπος είναι µε δοκιµές. Είναι 22=4 και 32=9, οπότε: 2 5 3< < . 
Είναι: 2 2 22,1 4,41 ,  2,2 4,84,   2,3 5,29= = = , οπότε 
2, 2 5 2,3< < . 
Συνεχίζοντας µε όµοιο τρόπο βρίσκουµε και άλλα δεκαδικά ψηφία του 5 . Με τρία δεκα-

δικά ψηφία, είναι: 5 2,236= . Ο δεύτερος τρόπος είναι να χρησιµοποιήσουµε υπολογιστή 
τσέπης (κοµπιουτεράκι).  

Πατάµε διαδοχικά τα πλήκτρα: 
5  και , οπότε στην οθόνη βλέπουµε τον αριθµό 2,23606798. Με τρία δεκαδικά ψη-

φία είναι: 5 2,236= . 
Εποµένως, ΒΓ= 5 =2,236m και η περίµετρος του τριγώνου είναι:  
1m+2m+2,236m=5,236m. 

 
 

Συµπέρασµα 4ο:  
Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθµού x, ονοµάζεται ο αριθµός που όταν πολλαπλα-

σιαστεί µε τον εαυτό του δίνει αποτέλεσµα τον αριθµό x.  
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Εφαρµογή 3η:  

Ένας γεωργός θέλει να περιφράξει το τριγω-
νικό κτήµα που φαίνεται στο διπλανό σχήµα. 
Αν το συρµατόπλεγµα που θα χρησιµοποιή-
σει κοστίζει 2€ το µέτρο, πόσα χρήµατα 
χρειάζεται για την περίφραξη; 

A

B Γ

12m

20
m

50m

Δ
 

Απάντηση: 
Πρέπει να υπολογίσουµε την περίµετρο του τριγώνου ΑΒΓ. Για το λόγο αυτό, θα εφαρµό-

σουµε το Πυθαγόρειο θεώρηµα, ώστε να υπολογίσουµε τα τµήµατα Β∆ και ∆Γ. Είναι: 
Β∆2=ΑΒ2-Α∆2=(20m)2-(12m)2=400m2-144m2=256m2, άρα, 256m 16mΒ∆ = = . 

Ακόµη είναι: ∆Γ2=ΑΓ2-Α∆2=(50m)2-(12m)2=2500m2-144m2 ή ∆Γ2=2356m2, άρα  
2356m 48,54m∆Γ = = . Η περίµετρος του τριγώνου ΑΒΓ είναι: 

20m+50m+16m+48,54m=134,54m 
Το κόστος περίφραξης είναι: 134,54 2€ 269,08€⋅ = . 

Εφαρµογή 4η:  

Να υπολογιστεί το εµβαδόν της σκεπής 
του σπιτιού που φαίνεται στο διπλανό 
σχήµα. 

 

8m 15m

6
m

9
m

 
Απάντηση: 

Είναι ΒΓ=6m και ΑΖ+ΒΓ=9m, οπότε 
ΑΖ=3m. Επειδή ΒΕ=Γ∆=8m είναι 
ΒΖ=ΖΕ=4m. Από το Πυθαγόρειο θεώρηµα 
στο τρίγωνο ΑΖΕ έχουµε:  

ΑΕ2=ΑΖ2+ΖΕ2=32+42=25m2, οπότε 
ΑΕ= 25 m=5m. 

Επειδή η σκεπή έχει σχήµα ορθογωνίου, 
το εµβαδόν της είναι: 

215m 5m 75mΕ = ΕΗ ⋅ΑΕ = ⋅ = . 
 

 

8m

15m

A

B

Γ Δ

ΕΖ

Θ

Η

6m
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Εφαρµογή  5η:  

Μία σκάλα µήκους 4,5m έχει τοποθετη-
θεί σ’ έναν κατακόρυφο τοίχο, έτσι ώστε 
το κάτω µέρος της σκάλας να απέχει από 
τη βάση του τοίχου 1,5m. Ποιο είναι το 
ύψος του τοίχου; 1,5m

4
,5

m

 
Απάντηση: 

Η σκάλα ΒΓ σχηµατίζει µε τον τοίχο και το έ-
δαφος, το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Το ύψος του 
τοίχου είναι η κάθετη ΑΓ του τριγώνου. Από το 
Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε:  

ΑΓ2=ΒΓ2-ΑΒ2=(4,5m)2-(1,5m)2 

=20,25m2-2,25m2=18m2. 
Οπότε, ΑΓ= 18 m=4,24m. Το ύψος του τοίχου 

είναι 4,24m.  A B

Γ

1,5m

4,5m

 
 

Εφαρµογή 6η:  

Στο εσωτερικό κύκλου, κέντρου Ο και ακτίνας 
4cm, κατασκευάζουµε τετράγωνο ΑΒΓ∆. Να 
βρεθεί η περίµετρος και το εµβαδόν του κύ-
κλου που εφάπτεται εσωτερικά στις πλευρές 
του τετραγώνου.  

 

α

α

α

α

Ο

Α

Β Γ

Δ

4cm

 
Απάντηση: 

Έστω ρ η ακτίνα του κύκλου που εφάπτεται 
εσωτερικά στις πλευρές του τετραγώνου ΑΒΓ∆. 
Τότε, 2ρ=Α∆=α. ∆ηλαδή, για να βρούµε την α-
κτίνα ρ του ζητούµενου κύκλου, πρέπει πρώτα να 
υπολογίσουµε την πλευρά α του τετραγώνου. 

Από το Πυθαγόρειο θεώρηµα στο τρίγωνο 
ΑΟ∆ έχουµε: 

α

α

4c
m

ρΟ

Α

Β Γ

Δ

4cm

ρ

 
α2=42+42=16+16=32cm2, άρα 32cm 5,66cmα = = . Οπότε, 2ρ=5,66cm ή ρ=2,83cm. 
Η περίµετρος του εσωτερικού κύκλου είναι: M 2 2 3,14 2,83 17,7724cm= πρ = ⋅ ⋅ =  

και το εµβαδόν του είναι: ( )22 2E 3,14 2,83cm 25,14cm= πρ = ⋅ =  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Η υποτείνουσα α του διπλανού ορθογωνίου τριγώ-
νου είναι ίση µε: 
Α.  12cm     Β.  10cm       
Γ. 9cm         ∆. 11cm    E. 14cm 

8
cm

6cm

α

 
 

2. Να συµπληρώσετε το Πυθαγόρειο θεώρηµα σε κάθε ένα από τα παρακάτω ορθογώνια 
τρίγωνα: 

A B

Γ

Ε

Δ

Ζ

ΚΛ

Μ

 
ΒΓ2=……………  ∆Ε2=……………  ΜΚ2=…………… 

 
3. Να εξετάσετε ποια από τα παρακάτω τρίγωνα είναι ορθογώνια και ποια όχι: 

4

3

6

8

6
10

12

16

20
10

14
12

 
 

4. Να υπολογίσετε την περίµετρο και το εµβαδόν των τετραγώνων των παρακάτω σχηµά-
των:  

9m

6m

x

7m

5m
αm

6m

y

2m

 
 

5. Ένας γεωργός θέλει να χωρίσει το ορθο-
γώνιο κτήµα του, µήκους 64m και πλάτους 
48m, σε δύο κοµµάτια, τοποθετώντας στη 
µία διαγώνιο του κτήµατος συρµατόπλεγ-
µα που θα το στηρίξει σε σιδερένια κολο-
νάκια που τοποθετούνται ανά 2.  

48m

64m
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Αν το κάθε κολονάκι κοστίζει 3€ και το συρµατόπλεγµα κοστίζει 2€ το µέτρο, πόσα χρή-
µατα χρειάζεται ο γεωργός για αυτή την εργασία; 

 

6. Να υπολογίσετε το ύψος του αντίσκηνου 
του διπλανού σχήµατος. 

B Δ Γ

2,
16

m

2,16m

1,64m

Α

 
 
 

7. Μία κεραία τηλεόρασης, ύψους 3m θα 
τοποθετηθεί στην ταράτσα µίας πολυκα-
τοικίας. Αν για την στερέωσή της χρησι-
µοποιήσουµε 4 συρµατόσχοινα που θα 
δεθούν σε ύψος 2m από το έδαφος και σε 
απόσταση 2m από τη βάση της κεραίας, 
να βρείτε το συνολικό µήκος των 4 συρ-
µατόσχοινων.  

 
 

8. Ένα πλοίο κάνει τη διαδροµή από το λι-
µάνι Α στο λιµάνι Β. Αν το λιµάνι Β βρί-
σκεται 30Km βόρεια και 40Km ανατολι-
κά του λιµανιού Α, να βρείτε την από-
σταση των λιµανιών Α και Β.  A

B

 
 

9. Ένας γεωργός θέλει να περιφράξει την 
τετράπλευρη έκταση του διπλανού σχή-
µατος. Ποια είναι η περίµετρός της; 

12m

16m
11m

8m

A

B

Γ

Δ
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10. Ο κύκλος του διπλανού σχήµατος έχει 
ακτίνα ρ=4cm. Να βρείτε την περίµετρο 
και το εµβαδόν του κανονικού εξαγώνου 
ΑΒΓ∆ΕΖ. (κανονικό λέγεται το πολύγω-
νο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες και 
όλες τις γωνίες του ίσες).  

O

A

B

Γ Δ

Ε

Ζ

 
 

11. Με διάµετρο τις πλευρές ορθογωνίου τρι-
γώνου ΑΒΓ, θεωρούµε τα ηµικύκλια 
1,2,3. Να δείξετε ότι το άθροισµα των η-
µικυκλίων 2,3, είναι ίσο µε το εµβαδόν 
του ηµικυκλίου 1.  

6cm

10cm

8
cm

A B

Γ

1

2

3

 

12. ∆ύο γρανάζια από τα οποία το ένα έχει 
διπλάσια ακτίνα από το άλλο, είναι συν-
δεδεµένα όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήµα. Αν στο κάτω µέρος τους εφάπτε-
ται ένας ιµάντας µήκους 3cm, να βρείτε 
τη διάµετρο των δύο κύκλων.  

A B3cm
 

 
 
 



6. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 
 
 

 
 
 
 6.1. Η έννοια του όγκου 

• Στη διπλανή εικόνα έχουν σχεδιαστεί διαφορετικά στερεά. Τα στερεά αυτά αν και έχουν 
διαφορετική µορφή, καταλαµβάνουν τον ίδιο χώρο. Αυτό µπορούµε να το διαπιστώσουµε 
αν παρατηρήσουµε ότι και τα δύο στερεά αποτελούνται από τον ίδιο αριθµό (64) ίδιων 
κύβων. ∆ύο ή περισσότερα στερεά που καταλαµβάνουν τον ίδιο χώρο λέµε ότι έχουν τον 
ίδιο όγκο. 

 
 
 

Σκοπός της ενότητας είναι ο εκπαιδευόµενος να καταλάβει τη διαφορά ανάµεσα στη µέ-
τρηση επιφάνειας επίπεδων σχηµάτων – και τη µέτρηση στοιχείων σχηµάτων στο χώρο. Να 
καταλάβει την έννοια του όγκου. Να µάθει τα βασικά στερεά σχήµατα και τα στοιχεία τους 
και να µπορεί να υπολογίζει διάφορα στοιχεία τους. 
 
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα η εξοικείωση του εκπαιδευόµενου µε τον υπολογισµό στοι-
χείων διαφόρων στερεών σχηµάτων και η προσαρµογή αυτών των υπολογισµών σε άµεσες 
εφαρµογές στην καθηµερινότητα. 
 
Βασικές έννοιες: 
• Όγκος / παράπλευρη επιφάνεια 
• Παραλληλεπίπεδο 
• Κύβος 
• Πρίσµα 
• Σφαίρα 
• Πυραµίδα 
• Κύλινδρος 
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• Τα βασικά γεωµετρικά στερεά που η επιφάνειά του αποτελείται µόνο από επίπεδα µέρη, 
είναι τα:  

 
 
Στα σχήµατα αυτά διακρίνουµε: 
• Έδρες: Τα επίπεδα µέρη (πολύγωνα) που περικλείουν στερεό. 
• Ακµές: Ενώνουν τις κοινές πλευρές γειτονικών εδρών. 
• Κορυφές: Τα άκρα των ακµών. 

 
Υπάρχουν και ορισµένα γεωµετρικά στερεά που η επιφάνειά τους έχει και καµπύλα µέρη. 
 

 
 

 6.2.   Όγκος Βασικών σχηµάτων  
Ορθογώνιο Παραλληλεπίπεδο 

 Ένα στερεό που περιορίζεται 
από ορθογώνια παραλληλό-
γραµµα λέγεται ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο. 

 
Ο όγκος ενός ορθογωνίου πα-

ραλληλεπιπέδου, είναι ίσος µε το 
γινόµενο των τριών διαστάσεών 
του (που έχουν µετρηθεί στην ίδια 
µονάδα). 

Εποµένως: 
V = α ⋅β⋅ γ  

Εµβαδόν επιφανείας ορθογω-
νίου παραλληλεπιπέδου. 

( )2Ε = αβ+βγ + γα  

• Τα έξι ορθογώνια που περιορίζουν το ορθο-
γώνιο παραλληλεπίπεδο, λέγονται έδρες του. 

• Οι πλευρές των εδρών του ορθογωνίου πα-
ραλληλεπιπέδου, λέγονται ακµές. 

• Κάθε κορυφή του ορθογωνίου παραλληλεπι-
πέδου είναι το κοινό σηµείο των 3 ακµών. 
  
Τα µήκη των 3 αυτών ακµών λέγονται δια-
στάσεις του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. 

 

β 
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 ΚΥΒΟΣ 
 Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο του οποί-
ου όλες οι έδρες είναι τετράγωνα, λέγεται 
κύβος. 

 
 
Όγκος κύβου: 

3V = α ⋅α ⋅α = α  
 

Εµβαδόν επιφάνειας κύβου: 
( ) 22 6Ε = α ⋅α +α ⋅α +α ⋅α = α  

 

• Ο κύβος έχει όλες τις έδρες ίσες και 
όλες τις ακµές ίσες. 

 

Εφαρµογή 1η:  
Να υπολογίσετε το εµβαδόν επιφάνειας και τον όγκο ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέ-
δου, µε διαστάσεις α=5cm, β=6cm, γ=10cm.  

Απάντηση: 
Έχουµε 3V 5 6 10 300m= α ⋅β⋅ γ = ⋅ ⋅ =  και 

( ) 2E 2( ) 2 5 6 6 10 10 5 280cm= αβ+βγ + γα = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  

Εφαρµογή 2η:  
Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει όγκο 56dm3. Οι δύο διαστάσεις του είναι α=7dm, 
β=4dm. Να υπολογίσετε την Τρίτη διάσταση γ και το εµβαδόν της επιφάνειας του ορθο-
γωνίου παραλληλεπιπέδου. 

Απάντηση: 
Γνωρίζουµε ότι V = α ⋅β⋅ γ  ή 56 7 4= ⋅ ⋅ γ  ή 56 28= ⋅ γ  ή 2dmγ = . Αξιοποιώντας τον τύ-

πο του εµβαδού, προκύπτει ότι Ε=2(αβ+βγ+γα)=2 ( )7 4 4 2 2 7⋅ + ⋅ + ⋅ =100dm2. 
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Εφαρµογή 3η:  
Ένας κύβος έχει εµβαδόν επιφάνειας 96cm2. Να υπολογίσετε τον όγκο του. 

Απάντηση: 
Για να υπολογίσουµε τον όγκο του κύβου πρέπει να γνωρίζουµε το µήκος της ακµής του. 

Ξέρουµε ότι η επιφάνειά του έχει εµβαδόν 96cm2. Αν υποθέσουµε ότι η ακµή του έχει µήκος 
α, τότε θα ισχύει 96=6·α2 ή α2=16 ή α=4cm. Άρα, 3 3V 64cm= α = . 

Εφαρµογή 4η:  
Ένα τούβλο σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου έχει τις διαστάσεις που φαίνονται 
στο παρακάτω σχήµα  

10cm
12cm

5cm

 

(α)   Να βρείτε τον όγκο του 
 

(β) Πόσα τούβλα χρειαζόµαστε για να χτί-
σουµε ένα τοίχο µήκους 3m , ύψους 2m 
και πλάτους 20cm. 

Απάντηση: 
(α) Ο όγκος του τούβλου είναι: 310 12 5 600cm⋅ ⋅ = . 
(β) Ο τοίχος έχει µήκος 3m ή 300cm, ύψος 2m ή 200cm και πλάτος 20cm.  
Εποµένως, ο όγκος του τοίχου είναι 300 200 20 1.200.000⋅ ⋅ = cm3.  

Άρα, θα χρειασθούν 
3

3

1.200.000cm 2.000
600cm

=  τούβλα.  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  
1. Να σχεδιάσετε την τοµή των επιπέδων (π1) και (π2) στα σχήµατα: 
 

 
 
 

2. (α) Να υπολογίσετε τη διαγώνιο δ, συ-
ναρτήσει της ακµής α, σε κύβο. 

(β) Να υπολογίσετε τη διαγώνιο δ, 
συναρτήσει των διαστάσεων α, β, γ, σε 
ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. 

 
 
 

3. Η επιφάνεια ενός κύβου είναι 150m2. Να υπολογίσετε τον όγκο του. 
 

4. Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, έχει διαστάσεις α=6cm, β=16cm, γ=10cm. Να υπολο-
γίσετε τον όγκο του και το εµβαδόν της επιφάνειάς του. 

 
5. Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, έχει όγκο 84dm3. Οι δύο διαστάσεις του είναι α=7dm, 

β=4dm. Να βρείτε την τρίτη διάσταση γ, καθώς και το εµβαδόν της επιφάνειας του ορθο-
γωνίου παραλληλεπιπέδου. 

 
 
6. Να υπολογίσετε τον όγκο και την ολική επιφάνεια του σχήµατος.  
 

20cm

20cm

1
m
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7.  

 

Από τον κύβο του σχήµατος µε ακµή 
ΑΒ=16cm, αποκόπτουµε τον κόκκινο κύ-
βο µε ακµή Ε2=8cm και τον τοποθετούµε 
στη θέση του κόκκινου κύβου. Αυξήθηκε 
ή µειώθηκε η ολική επιφάνεια του στερε-
ού και κατά πόσα cm2;  

 
8. Πόσους κύβους µε ακµή ½ cm πρέπει να χρησιµοποιήσουµε για να γεµίσουµε ένα ορθο-

γώνιο παραλληλεπίπεδο µε διαστάσεις 3cm, 4cm, 5cm.  
 

9. Μία δεξαµενή σχήµατος ορθογωνίου πα-
ραλληλεπιπέδου, έχει µήκος διπλάσιο από 
το πλάτος της και ύψος ίσο µε τα ¾ του 
πλάτους της. Αν η περίµετρος της βάσης 
είναι 24m, να υπολογίσετε πόσα lt χωράει 
η δεξαµενή. 

B

α=2β
 

 
10. Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, έχει διαστάσεις α, β, γ. Αν α=60cm, β=24cm και η ο-

λική επιφάνεια είναι 4.056cm2, να υπολογίσετε τον όγκο σε dm3.  
 

11. Το κουτί συσκευασίας γάλακτος της γαλακτοβιοµηχανίας «Ήλιος» έχει διαστάσει 8cm, 
8cm, 40cm, µπορεί να χωρέσει:  
(α)   2,5 lt γάλα  (β)  2 lt γάλα  (γ)  1 lt γάλα 
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 ΠΡΙΣΜΑ 
 
Το πρίσµα είναι ένα στερεό που έχει: 

• ∆ύο παράλληλες έδρες που είναι ίσα 
πολύγωνα. 

• Όλες τις άλλες έδρες του, ορθογώνια 
παραλληλόγραµµα. 

 
 

 
Ο όγκος ενός πρίσµατος είναι ίσος µε το 

γινόµενο του εµβαδού της βάσης του, επί το 
ύψος του πρίσµατος, δηλαδή BV E= ⋅υ  

Το εµβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας 
ενός πρίσµατος είναι ίσο µε το γινόµενο του 
ύψους του, επί την περίµετρο της βάσης. ∆η-
λαδή, EΠ = π⋅υ , όπου π, η περίµετρος της 
βάσης και υ το ύψος. 

• Οι παράλληλες έδρες του πρίσµατος 
λέγονται βάσεις. 

• Οι υπόλοιπες έδρες του πρίσµατος λέ-
γονται παράπλευρες έδρες. 

• Οποιαδήποτε από τις παράπλευρες 
ακµές, λέγεται και ύψος του πρίσµα-
τος. 

• Ανάλογα µε τη βάση, έχουµε τριγωνι-
κό πρίσµα, τετραπλευρικό. 

 
Το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας ενός πρίσµατος είναι ίσο µε το εµβαδόν ΕΠ της παρά-

πλευρης επιφάνειάς του και δύο φορές το εµβαδόν της βάσης του.  
∆ηλαδή, ολ Π ΒΕ Ε 2Ε= +  (όπου ΕΒ το εµβαδόν της βάσης του πρίσµατος).  

Εφαρµογή 1η:  
Να υπολογίσετε τον όγκο του πρίσµατος 
του σχήµατος. 

Απάντηση: 
Γνωρίζουµε ότι 

ί άV ύπρ σµατος Β σης= Ε ⋅ ψος  (1)  
2

ά 3 8 24cmΒ σηςΕ = ⋅ = .  

Άρα 3V 24 2 48cm= ⋅ =  

 

8cm

2cm

3cm

 

Εφαρµογή 2η:  
Να υπολογίσετε τον όγκο της σκηνής του 
διπλανού σχήµατος. 

Απάντηση:  
Παρατηρούµε ότι η σκηνή είναι ένα ορθό 

πρίσµα. Εποµένως, BV E= ⋅υ . 
21 2 1,80 2 1,80m

2ΒΕ = ⋅ ⋅ ⋅ =  

Άρα, 3V 1,80 2,5 4,5m= ⋅ =  

2m

1,80m
2,5m
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Εφαρµογή 3η:  
Η βάση ενός ορθού πρίσµατος είναι τετρά-
γωνο, µε πλευρά 5cm και το ύψος του είναι 
7cm. Να υπολογίσετε: 
(α) Τον όγκο του. 
(β) Την παράπλευρη επιφάνεια. 
(γ) Την ολική επιφάνειά του. 5

5

5

7

 
Απάντηση:  

(α) Αφού η βάση του ορθού πρίσµατος είναι τετράγωνο, το εµβαδόν βάσης θα είναι  
2

BE 25cm= . Οπότε, 2 3V 7cm 25cm 175cm= ⋅ = . 
 
(β)  Γνωρίζουµε ότι το εµβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ενός πρίσµατος είναι ίσο µε 

το γινόµενο του ύψους του, επί την περίµετρο της βάσης.  
Εποµένως,  

2E 20 7 140cmΠ = π⋅υ = ⋅ = . 
 
(γ)   Το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας του πρίσµατος ισούται µε το εµβαδόν ΕΠ της πα-

ράπλευρης επιφάνειάς του και δύο φορές το εµβαδόν της βάσης του. 
2E 2 140 2 25 190cmολ Π Β= Ε + Ε = + ⋅ =  
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Η παράπλευρη επιφάνεια ενός κανονικού 
τριγωνικού πρίσµατος είναι 324cm2. Αν το 
ύψος του είναι τριπλάσιο από την πλευρά 
της βάσης του, να υπολογίσετε τον όγκο 
του. 

 

 
 

2. Ένα τριγωνικό πρίσµα έχει βάση ορθογώ-
νιο τρίγωνο µε κάθετες πλευρές 20cm και 
15cm. Αν το ύψος του πρίσµατος είναι ίσο 
µε την υποτείνουσα της τριγωνικής βάσης, 
να υπολογίσετε τον όγκο του. 

 
 

3. Να υπολογίσετε τον όγκο κάθε µίας από 
τις σκηνές του σχήµατος. 

 

 
 

4. Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού του 
σχήµατος και το εµβαδόν της παράπλευρης 
επιφάνειας. 
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5. Ο όγκος ενός ορθού πρίσµατος µε βάση τετράγωνο, πλευράς 3cm, είναι 45cm3. Να υπο-

λογίσετε το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας του πρίσµατος. 
 

6. Μία αποθήκη σιτηρών αποτελείται από 
τρεις δεξαµενές, η καθεµία από τις οποίες 
έχει σχήµα ορθού εξαγωνικού πρίσµατος, 
µε βάση κανονικό εξάγωνο πλευράς 2m. 
Το ύψος των πρισµάτων είναι 2,75. Οι βά-
σεις των δεξαµενών είναι τοποθετηµένες 
όπως φαίνεται στο σχήµα. Αν ένα συνερ-
γείο θέλει να βάψει το εξωτερικό της δε-
ξαµενής που στοιχίζει 3,9€ η κάλυψη των 
7m2. Πόσο θα στοιχίσει στο συνεργείο η 
βαφή;  
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ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ 
Κύλινδρος είναι το στερεό, του οποίου η επιφάνεια αποτελείται από δύο κυκλικούς δί-

σκους που λέγονται βάσεις και από ένα µέρος που είναι καµπύλη επιφάνεια. 
 

 
 
Ο όγκος ενός κυλίνδρου όπως και στο πρίσµα είναι ίσος µε το γινόµενο του εµβαδού της 

βάσης, επί το ύψος. 
2V = π⋅ρ ⋅υ  

Αν κόψουµε ένα κυλινδρικό κουτί κατά µήκος µίας γενέτειρας και αποσπάσουµε τις βά-
σεις του,  

 
Μπορούµε να απλώσουµε τον κύλινδρο σε ένα επίπεδο σχήµα. 
Το σχήµα που προκύπτει είναι το ανάπτυγµα του κυλίνδρου. 
 
Βλέπουµε ότι το ανάπτυγµα της κυρτής επιφάνειας του κυλίνδρου είναι το ορθογώνιο 

ΑΒΓ∆. 

 
 
∆ηλαδή, το εµβαδόν της κυρτής επιφάνειας του κυλίνδρου είναι ίσο µε το εµβαδόν του 

ορθογωνίου αναπτύγµατός του. 
∆ηλαδή, 2ΚΕ = πρυ . 
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• Ένας κύλινδρος προκύπτει µε περιστροφή ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου ΚΛΒΑ 
γύρω από µία πλευρά του, π.χ. την ΚΛ. 

• Οι κυκλικοί δίσκοι που δηµιουργούνται από την περιστροφή των ΚΑ και ΛΒ, λέγονται 
βάσεις του κυλίνδρου. 

• Η περιστροφή ΑΒ δηµιουργεί την κυρτή επιφάνεια του κυλίνδρου. Η ΑΒ λέγεται γενέ-
τειρα του κυλίνδρου. 

• Το ύψος ΚΛ του κυλίνδρου είναι ίσο µε τη γενέτειρά του.  
• Το εµβαδόν Εολ της ολικής επιφάνειας του κυλίνδρου βρίσκεται αν προσθέσουµε στο ΕΚ 

το εµβαδόν των δύο βάσεων. 
Κάθε βάση έχει εµβαδόν ίσο µε πρ2 (κύκλος). Άρα, Εολ=2πρυ+πρ2. 
 

Εφαρµογή 1η:  
Το παρακάτω ορθογώνιο είναι το ανάπτυγµα της κυρτής επιφάνειας κυλίνδρου. Να βρεθεί 

το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας του κυλίνδρου. 
 

 
Απάντηση: 

Γνωρίζουµε ότι το ύψος του κυλίνδρου είναι υ=10cm. Αν ρ η ακτίνα του κυλίνδρου, τότε 
Γ=2πρ ή 31,4 2 3,14  ή 5cm= ⋅ ⋅ρ ρ = , οπότε ΕΚ=2πρυ=314cm2,  EB=πρ2=3,14 ⋅52=15,7cm2 και 

 2E 2 314 2 15,7 345,4cmολ Κ Β= Ε + Ε = + ⋅ =  

Εφαρµογή 2η:  
Κυλινδρικό δοχείο Α έχει ακτίνα ρ=16cm και ύψος 12cm. ∆οχείο Β έχει ακτίνα ρ=4cm 
και ύψος υ=6cm. Να βρείτε πόσες φορές είναι µεγαλύτερο το δοχείο Α από το δοχείο Β. 

Απάντηση: 
∆οχείο Α: 2 3

1V 256 6 3.072 cm= πρ υ = π⋅ ⋅ = π  
∆οχείο Β: 2 3

2V 16 6 96 cm= πρ υ = π⋅ ⋅ = π  

Εποµένως, 1
1 2

2

V 3.072 32 ή V 32V  ή 32
V 96

π
= = = Α = Β

π
. 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  

1. Στο διπλανό σχήµα το ορθογώνιο είναι το ανά-
πτυγµα της κυρτής επιφάνειας κυλίνδρου. Να 
βρεθεί το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας του 
κυλίνδρου αυτού. 

υ=10cm

Γ=18,84cm
 

 
2. Ένα κυλινδρικό δοχείο Α έχει ακτίνα ρ=8cm και ύψος 6cm, ενώ ένα δοχείο Β έχει ακτίνα 

ρ=2cm και ύψος υ=3cm. Να βρείτε πόσες φορές είναι µεγαλύτερο το δοχείο Α από το δο-
χείο Β. 

 
3. Η διάµετρος της βάσης κυλίνδρου είναι 10cm και η κυρτή επιφάνειά του είναι 125,6cm2. 

Να υπολογίσετε την ολική επιφάνεια και το ύψος του. 
 

4. Ένα εργοστάσιο παραγωγής µελιού, συσκευάζει το προϊόν σε κυλινδρικά δοχεία. Αποφά-
σισε να πολλαπλασιάσει τη διάµετρο της βάσης και το ύψος του δοχείου επί 0,4, χωρίς να 
αλλάξει την τιµή του λίτρου του περιεχοµένου. Πόσο τοις % θα µεταβληθεί η τιµή κάθε 
δοχείου; 

 

5. Ένας ανεµόµυλος έχει διάµετρο 5m και ύψος 
12m. Πόσα κιλά ασβέστη θα χρειαστεί για να 
ασβεστωθεί, αν για κάθε τετραγωνικό µέτρο 
χρειάζονται 0,25kg ασβέστη και η επιφάνεια 
της πόρτας και των δύο παραθύρων είναι 4,8m2
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 ΠΥΡΑΜΙ∆Α 

 

 
 

• Πυραµίδα είναι ένα στερεό, του οποίου η µία έδρα είναι πολύγωνο και οι άλλες έδρες τρί-
γωνα µε κοινή κορυφή. 

• Το πολύγωνο ονοµάζεται βάση της πυραµίδας. Οι άλλες έδρες ονοµάζονται παράπλευρες 
έδρες της πυραµίδας. 

• Η κοινή κορυφή των παράπλευρων εδρών ονοµάζεται κορυφή της πυραµίδας. Η απόστα-
ση της κορυφής της πυραµίδας από τη βάση λέγεται ύψος της πυραµίδας. 

 

 
• Μία πυραµίδα που έχει βάση τρίγωνο λέγεται τριγωνική. Αν έχει βάση τετράπλευρο, τε-

τραπλευρική, αν το τετράπλευρο είναι τετράγωνο, λέγεται τετραγωνική.  
 
 

• Μία πυραµίδα λέγεται κανονική, όταν η βάση της είναι κανονικό πολύγωνο και το ίχνος 
του ύψους της πάνω στη βάση συµπίπτει µε το κέντρο της βάσης. 
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• Ο όγκος της πυραµίδας δίνεται από τον τύπο 1V
3

= Β⋅υ , όπου Β το εµβαδόν της βάσης 

και υ το ύψος της πυραµίδας.  
• Το εµβαδόν παράπλευρης επιφάνειας πυραµίδας, είναι ίσο µε το άθροισµα των εµβαδών 

των παράπλευρων εδρών της. 
 
Το εµβαδόν ολικής επιφάνειας µίας πυραµίδας προκύπτει αν στο εµβαδόν της παράπλευ-

ρης επιφάνειας προσθέσουµε το εµβαδόν Β της βάσης, δηλαδή Εολ=ΕΠ+Β 
• Το εµβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας µίας κανονικής πυραµίδας είναι  

( )1 ί  βάσης h
2ΠΕ = περ µετρος ⋅ , 

όπου h είναι το ύψος της παράπλευρης έδρας που φέρνουµε από την κορυφή σε µία πλευ-
ρά της βάσης της πυραµίδας. 

 

Εφαρµογή 1η:  
Μία κανονική τετράγωνη πυραµίδα, έχει βάση µε πλευρά 8cm και ύψος 10cm.  
Να υπολογίσετε : 
(α) Το µήκος  της παράπλευρης ακµής, 
(β) Το παράπλευρο ύψος, 
(γ) Το εµβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας, 
(δ) Τον όγκο της πυραµίδας. 

 

Κ
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Β
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Ε
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Απάντηση: 
 (α) Γνωρίζουµε ότι η βάση της πυραµίδας είναι τετράγωνο πλευράς 8cm. Το µήκος της 

διαγωνίου ΑΓ θα το υπολογίσουµε µε τη βοήθεια του Πυθαγόρειου θεωρήµατος στο ορθογώ-
νιο Α∆Γ. 

ΑΓ2=Α∆2+∆Γ2=64+64=128cm2. Άρα, ΑΓ= 128 8 2= cm και ΑΚ= A 4 2cm
2
Γ
= . Υπο-

λογίζουµε την παράπλευρη ακµή ΟΑ.  

ΟΑ2=ΟΚ2+ΚΑ2=102+ ( )2
4 2 =132  ή  ΟΑ= 132 11,49= cm. 

 
(β) Το παράπλευρο ύψος το υπολογίζουµε στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΕΑ (ορθή η E ) και 

από το Πυθαγόρειο θεώρηµα: ΟΑ2=ΟΕ2+ΑΕ2 ή 132=ΟΕ2+16 ή ΟΕ2=116  ή  
ΟΕ= 116 =10,77cm.  

 
(γ) Επειδή η πυραµίδα είναι κανονική τετραγωνική, έχουµε:   

( )

2

1E ί  βάσης h
2

1 4 8 10,77 172,32cm
2

Π = περ µετρος ⋅ =

⋅ ⋅ =
 

 
(δ) Το εµβαδόν Βάσης είναι: Β=82=64cm2.  

Άρα, 31 1V B 64 10 213,3cm
3 3

= ⋅υ = ⋅ = . 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ  
1. Μία κανονική τετραγωνική πυραµίδα έχει βάση µε πλευρά 6cm. Οι παράπλευρες έδρες 

της έχουν ύψος 10cm. Να υπολογίσετε το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας και τον όγκο 
της.  

 
2. Μίας κανονικής τετραγωνικής πυραµίδας η παράπλευρη ακµή είναι ίση µε 194 cm και 

το παράπλευρο ύψος της h, είναι 13cm. Να υπολογίσετε τον όγκο της. 
 

3. Μία κανονική πυραµίδα µε βάση τετράγωνο έχει ύψος 1,2m και πλευρά βάσης 1m. Να 
βρεθεί το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας και ο όγκος της. 

4. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εµβαδόν 
της ολικής επιφάνειας του στερεού του 
σχήµατος. 

4m

4m
3
m

2m

 
5. Μία κανονική τετραγωνική πυραµίδα έχει βάση πλευράς 12cm και οι παράπλευρες έδρες 

της είναι ισόπλευρα τρίγωνα. Να υπολογίσετε τον όγκο της και το εµβαδόν της ολικής ε-
πιφάνειάς της. 

 
6. Μίας κανονικής τετραγωνικής πυραµίδας η παράπλευρη επιφάνεια είναι 120cm2 και το 

παράπλευρο ύψος της h είναι ίσο µε 10cm. Να υπολογίσετε τον όγκο της.  
 
 
 




