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Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οραματίζεται ένα σχολείο που θα έχει στο 

επίκεντρό του τον κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια. Ένα σχολείο στο οποίο όλα 

ανεξάρτητα τα παιδιά εξασφαλίζουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται, για να φτάσουν 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, 

και τα Μαθηματικά έχουν πρωτεύοντα ρόλο στις αλλαγές αυτές.

Με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Αναλυτικού Προγράμματος Μαθηματικών, οι 

σκοποί, οι στόχοι, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης στο μάθημα 

διαφοροποιούνται. Στηρίζονται σε διεθνή αποτελέσματα και σε διεθνώς δοκιμασμένες 

πρακτικές και λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

στην Κύπρο κατά τη μετάβασή τους από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.  

Η φιλοσοφία συγγραφής των νέων εγχειριδίων των Μαθηματικών είναι ανθρωπιστική, 

με επίκεντρο την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα 

προσόντα και χαρακτηριστικά για ποιοτική ζωή στον σύγχρονο κόσμο. Δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό των Μαθηματικών, ώστε να έχουν άμεση 

σχέση και εφαρμογή στην καθημερινή ζωή, να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και 

τη δημιουργικότητα και γενικά να συνάδουν με τις ανάγκες της κοινωνίας μας και 

με τα Αναλυτικά Προγράμματα των πλείστων χωρών της Ευρώπης. Ανάμεσα στις 

προτεραιότητές μας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, 

ώστε τα σημερινά παιδιά και αυριανοί πολίτες να αποκτήσουν τέτοιες δεξιότητες που 

να προωθούν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, κάτι που είναι 

ιδιαίτερα απαραίτητο στη σύγχρονη κοινωνία. 

Τα νέα εγχειρίδια των Μαθηματικών περιλαμβάνουν πρωτοποριακές μεθόδους και 

πρακτικές διδασκαλίας και απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, ώστε να ικανοποιούν τις 

ιδιαιτερότητες του καθενός. Τα παιδιά διερευνούν τις μαθηματικές έννοιες με τρόπο 

που υποκινεί το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους. Επιλύουν προβλήματα της 

καθημερινότητας και έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν έννοιες και να αποκτήσουν 

δεξιότητες ανάλογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Αξιοποιούν, ταυτόχρονα, 

τη σύγχρονη τεχνολογία με τρόπο που συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των 

στόχων της μαθηματικής εκπαίδευσης.

Χρίστος Χατζηαθανασίου

 Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
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ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ

• Να ορίζουμε τον λόγο δύο ποσών.

• Να ορίζουμε την αναλογία.

• Να ορίζουμε την έννοια του ποσοστού ως λόγο.

• Να επιλύουμε προβλήματα ποσοστών.

•  Να αναγνωρίζουμε τι είναι πείραμα τύχης και να υπολογίζουμε την πιθανότητα ενός 
ενδεχομένου.

sel.1-97.indd   8sel.1-97.indd   8 10/02/2020   2:34 PM10/02/2020   2:34 PM



9

ΜαθήματαΜαθήματα 1 2και

ΕξερεύνΕξερεύν               σηση

(α) Eίναι κατάλληλος ο τίτλος που επέλεξε ο Μιχάλης; Να εξηγήσεις.

(β) Να εισηγηθείς έναν δικό σου τίτλο για το άρθρο.

Ο Μιχάλης είναι δημοσιογράφος. Ετοιμάζει ένα άρθρο σχετικά με τον θόρυβο που προκαλεί ένας 
νέος αυτοκινητόδρομος. Σε έρευνα που έγινε ανάμεσα σε 500 άτομα που κατοικούν κοντά στον 
αυτοκινητόδρομο, οι 326 απάντησαν ότι ενοχλούνται από τον θόρυβο. Ο Μιχάλης επέλεξε τον πιο 
κάτω τίτλο για το άρθρο του:
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Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους κανονισμούς επίβλεψης για την είσοδο παιδιών σε μια πισίνα.

(α) Να επεξηγήσεις τους κανονισμούς επίβλεψης παιδιών στην πισίνα.

(β) Να γράψεις την ηλικιακή ομάδα παιδιών στην οποία αναφέρεται ο κάθε λόγος: 

 (i) Για κάθε 3 παιδιά, υπάρχει 1 ενήλικας 

 (ii) 4 παιδιά προς 1 ενήλικα 

(γ) Να περιγράψεις τη σχέση που παρουσιάζουν οι πιο κάτω λόγοι: 

 (i) 1:2 

 (ii) 1:4 

 (iii) 5 προς 4 

 (iv) 3 προς 4  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ

Ηλικία
παιδιού

Κανονισμοί επίβλεψης
(Παιδιά προς Ενήλικες)

Χρώμα 
περικαρπίου

5 χρονών 
και κάτω Μπλε

6-8 χρονών Πορτοκαλί

9-12 χρονών Κόκκινο

ΔιεΔιε               εύνησηεύνηση
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•   Λόγος δύο ομοειδών μεγεθών α και β, τα οποία εκφράζονται με την ίδια μονάδα μέτρησης, είναι το 
πηλίκο των μέτρων τους. Ο λόγος του α προς το β μπορεί να γραφεί ως:

•  Ο λόγος εκφράζει το αποτέλεσμα της πολλαπλασιαστικής σύγκρισης δύο ή περισσότερων μεγεθών. 
Η σύγκριση είναι δυνατόν να αναφέρεται:

 • στο μέγεθος ενός μέρους προς το μέγεθος ενός άλλου μέρους ενός συνόλου (μέρος – μέρος) 
 • στο μέγεθος ενός μέρους προς το μέγεθος του συνόλου (μέρος – όλο)
 • στο μέγεθος του συνόλου προς το μέγεθος ενός μέρους του συνόλου (όλο – μέρος)

Παράδειγμα: 
Για την παρασκευή μιας δόσης μπισκότων χρησιμοποιούνται 2 ποτήρια ζάχαρη προς 3 ποτήρια 
αλεύρι.

α προς β α : β α
β

ή ή

Σύγκριση

Μέρος - Μέρος Μέρος - Όλο Όλο - Μέρος

Ποτήρια ζάχαρη προς 
ποτήρια αλεύρι

2 προς 3  ή  2:3  ή  2
3

Ποτήρια ζάχαρη προς 
συνολικό αριθμό ποτηριών

2 προς 5  ή  2:5  ή  2
5

Συνολικός αριθμός ποτηριών 
προς ποτήρια ζάχαρη 

5 προς 2  ή  5:2  ή  5
2

Ποτήρια αλεύρι προς 
ποτήρια ζάχαρη

3 προς 2  ή  3:2  ή  3
2

Ποτήρια αλεύρι προς 
συνολικό αριθμό ποτηριών

3 προς 5  ή  3:5  ή  3
5

Συνολικός αριθμός ποτηριών 
προς ποτήρια αλεύρι 

5 προς 3  ή  5:3  ή  5
3

ζάχαρη ζάχαρη αλεύρι αλεύρι αλεύρι
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1. Να εκφράσεις τον λόγο σε κάθε περίπτωση. 

(α) αριθμός γάτων προς αριθμό σκύλων

(β) κίτρινοι βόλοι προς κόκκινους βόλους

(α)  2 προς 3  ή  2:3  ή  2
3           

(β)  4 προς 1  ή  4:1  ή  4
1

2. Να περιγράψεις τη σχέση που παρουσιάζει ο λόγος 5
14

, με βάση την πιο κάτω εικόνα.

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα

Λύση:

Λύση:

Ο συνολικός αριθμός των σχημάτων είναι 14 (7 τρίγωνα, 2 τετράγωνα και 5 κύκλοι, 7 + 2 + 5 = 14).

Άρα, ο λόγος 5
14

 περιγράφει τον αριθμό των κύκλων προς τον συνολικό αριθμό των σχημάτων.
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ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

1. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα. 

Εικόνα Λεκτική έκφραση Σύμβολα

1 αχλάδι προς 3 μήλα

1 προς 3

1:3

1
3

2 L κίτρινης μπογιάς προς 
3 L μπλε μπογιάς

4 προς 3

4:3

4
3

6 μολύβια προς 4 στυλό

4 προς 6

4:6

4
6

3 κύκλοι προς 2 τρίγωνα

	  

Παράδειγμα:
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2. Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον αριθμό των θέσεων σε ένα αεροσκάφος.

Πρώτη θέση: 15

Επιχειρηματική θέση: 24

Οικονομική θέση: 129

(α) Να περιγράψεις τη σχέση που παρουσιάζουν οι πιο κάτω λόγοι.

129 : 24  

 

24
168

  

 

15 προς 129 

 

(β) Να γράψεις συμβολικά κάθε λόγο. 

Αριθμός θέσεων στην οικονομική θέση προς αριθμό θέσεων στην πρώτη θέση  

Για κάθε 15 θέσεις στην πρώτη θέση, υπάρχουν 24 θέσεις στην επιχειρηματική θέση

Συνολικός αριθμός θέσεων προς αριθμό θέσεων στην οικονομική θέση 

sel.1-97.indd   14sel.1-97.indd   14 10/02/2020   2:34 PM10/02/2020   2:34 PM



15

ΜαθήματαΜαθήματα 3 4και

ΔιεΔιε               εύνησηεύνηση

Τα παιδιά χρησιμοποίησαν την πιο κάτω συνταγή, για να παρασκευάσουν ανάμικτο χυμό.

(α)  Πόσα ποτήρια με χυμό μπανάνα και πόσα με χυμό φράουλα θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, αν 
παρασκευάσουν διπλάσια, τριπλάσια και τετραπλάσια δόση; Να συμπληρώσεις τον πίνακα και να 
εξηγήσεις τον τρόπο σκέψης σου. 

(β)  Να παρατηρήσεις τους λόγους που έγραψες στην τελευταία στήλη του πίνακα. Ποια σχέση τους 
συνδέει;

(γ)  Η Άννα χρησιμοποίησε 12 ποτήρια με χυμό μπανάνα. Πόσα ποτήρια με χυμό  φράουλα 
χρησιμοποίησε;

(δ)  Ο Λευτέρης χρησιμοποίησε συνολικά 40 ποτήρια. Πόσα ποτήρια με χυμό μπανάνα και πόσα 
ποτήρια με χυμό φράουλα χρησιμοποίησε;  

Συνταγή για ανάμικτο χυμό (1 δόση)

Αναμιγνύουμε 2 ποτήρια χυμό μπανάνα και 3 ποτήρια χυμό φράουλα 

Ποτήρια με 
χυμό μπανάνα

Ποτήρια με 
χυμό φράουλα

Ποτήρια με χυμό μπανάνα 
προς ποτήρια με χυμό φράουλα

1 δόση 2 3

Διπλάσια δόση

Τριπλάσια δόση

Τετραπλάσια δόση 

2
3
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• Αναλογία ονομάζεται η ισότητα δύο λόγων.

Παράδειγμα: 

Ο λόγος των μπλε αστεριών προς τα μοβ αστέρια 
είναι 2 προς 4 ή 1 προς 2.

2
4  = 1

2

•  Για να σχηματίσουμε αναλογία από έναν λόγο, πολλαπλασιάζουμε ή διαιρούμε τους όρους του με 
τον ίδιο αριθμό.

Παράδειγμα:

Σε ένα κουτί που περιέχει κόκκινες και πράσινες πινέζες, ο λόγος 
των κόκκινων πινέζων προς τις πράσινες είναι 2 προς 5. 

Αν στο κουτί περιέχονται 10 κόκκινες πινέζες, τότε οι πράσινες πινέζες θα είναι 25.

Αριθμός κόκκινων πινέζων
Αριθμός πράσινων πινέζων  = 2

5  = 2 x 5
5 x 5

 = 10
25

Αν στο κουτί περιέχονται 35 πράσινες πινέζες, τότε οι κόκκινες πινέζες θα είναι 14.

Αριθμός κόκκινων πινέζων
Αριθμός πράσινων πινέζων  = 2

5  = 2 x 7
5 x 7

 = 14
35

Kόκκινες πινέζες Πράσινες πινέζες

2 5

10 25
χ 5 χ 5

Kόκκινες πινέζες Πράσινες πινέζες

2 5

14 35
χ 7 χ 7
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1.  Η Σοφία κατασκεύασε ένα βραχιόλι, χρησιμοποιώντας μπλε και πράσινες χάντρες. Ο λόγος 
των μπλε χαντρών προς τις πράσινες είναι 5 προς 3. Ο συνολικός αριθμός των χαντρών που 
χρησιμοποίησε είναι 24. Πόσες μπλε χάντρες και πόσες πράσινες χάντρες χρησιμοποίησε;  

Αν η Σοφία χρησιμοποιούσε 5 μπλε χάντρες και 3 πράσινες χάντρες, τότε ο συνολικός αριθμός των 
χαντρών θα ήταν 8. 

Η Σοφία χρησιμοποίησε συνολικά 24 χάντρες, δηλαδή τριπλάσιο αριθμό χαντρών. 

Μπλε χάντρες:

Αριθμός μπλε χαντρών
Συνολικός αριθμός χαντρών  = 

5
8

 = 
5 x 3
8 x 3

 = 
15
24

Πράσινες χάντρες:

Αριθμός πράσινων χαντρών
Συνολικός αριθμός χαντρών  = 

3
8

 = 
3 x 3
8 x 3

 = 
9
24

Η Σοφία χρησιμοποίησε 15 μπλε χάντρες και 9 πράσινες χάντρες (15 + 9 = 24).

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα

Λύση:

Μπλε 
χάντρες

Πράσινες 
χάντρες

Συνολικός 
αριθμός 
χαντρών

5 3 8

15 9 24

χ 3 χ 3 χ 3
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ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

1. Να επιλύσεις τα προβλήματα.

(α)  Σε μια συσκευασία παιχνιδιού που περιέχει αυτοκινητάκια 
και φορτηγά, τοποθετούνται 3 αυτοκινητάκια για κάθε 2 
φορτηγά. Πόσα είναι όλα τα φορτηγά σε μια συσκευασία, αν 
όλα τα αυτοκινητάκια είναι 18;

(β)  Σε μια παιδική κατασκήνωση, ο λόγος των ενήλικων συνοδών 
προς τα παιδιά είναι 2 προς 15. Πόσοι είναι όλοι οι συνοδοί 
στην κατασκήνωση, αν όλα τα παιδιά που συμμετέχουν είναι 
45; 

(γ)  Στο ψυγείο ενός κυλικείου, ο λόγος των χυμών πορτοκαλιού 
προς τους χυμούς μήλου είναι 5 προς 7. Πόσοι είναι όλοι οι 
χυμοί πορτοκαλιού στο ψυγείο, αν  όλοι οι χυμοί μήλου είναι 
35;

(δ)  Ο λόγος των μαύρων θηκών προς τις ασημί θήκες που 
πωλήθηκαν σε ένα κατάστημα τον προηγούμενο μήνα ήταν 5 
προς 2. Πόσες είναι όλες οι ασημί θήκες που πωλήθηκαν, αν 
όλες οι μαύρες θήκες που πωλήθηκαν ήταν 60; 

Αυτοκινητάκια Φορτηγά

3 2

18 ;

Συνοδοί Παιδιά

2 15

; 45

Χυμοί
πορτοκαλιού

Χυμοί
μήλου

5 7

Μαύρες 
θήκες

Ασημί 
θήκες
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2. (α)  Ο κύριος Γιάννης ανέμιξε 2 L κόκκινης μπογιάς και 5 L μπλε μπογιάς, ώστε να προκύψει μπογιά 
με μοβ χρώμα. Πόσα λίτρα κόκκινης μπογιάς και πόσα λίτρα μπλε μπογιάς χρησιμοποίησε, αν 
η συνολική ποσότητα μπογιάς που χρησιμοποίησε ήταν 42 L;

(β)   Ο Δημήτρης ετοίμασε ένα αρωματικό μίγμα για το φαγητό με βάση την πιο κάτω συνταγή. 
Να υπολογίσεις πόσες κουταλιές θυμάρι, πόσες κουταλιές ρίγανη και πόσες κουταλιές πιπέρι 
ανέμιξε, αν ο συνολικός αριθμός των κουταλιών που χρησιμοποίησε ήταν 36.  

Συνταγή για αρωματικό μίγμα

4 κουταλιές σούπας θυμάρι
6 κουταλιές σούπας ρίγανη
2 κουταλιές σούπας πιπέρι
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3.  Να βρεις ποιες από τις πιο κάτω περιγραφές αναφέρονται στην ίδια συνταγή για ανάμικτο χυμό 
πορτοκαλιού και μήλου. Να εξηγήσεις. 

Γ.  Για κάθε 4 L 
 χυμού πορτοκάλι,   
 υπάρχει 1 L χυμού   
 μήλου.

Δ.    3
4

 του χυμού 
είναι χυμός 
πορτοκάλι και το 
υπόλοιπο χυμός 
μήλο.

Ε.  Για κάθε 1 L 
 χυμού πορτοκάλι,  
 υπάρχουν 3 L 
 χυμού μήλου.

Στ.  Για κάθε 2 L 
χυμού μήλου 
υπάρχουν 6 L 
χυμού πορτοκάλι.

Β.  Το 1
4

 του χυμού 
είναι χυμός μήλου 
και το υπόλοιπο 
πορτοκάλι.

Α. Για κάθε 1 L 
 χυμού μήλου,   
 υπάρχουν 3 L   
 χυμού πορτοκάλι.
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ΕξερεύνΕξερεύν               σηση

(α)  Να ερμηνεύσεις τα ποσοστά στις πιο πάνω περιπτώσεις.

(β) Να αναφέρεις άλλα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, στα οποία χρησιμοποιούνται  
  ποσοστά.

Κατά την περσινή αγωνιστική

περίοδο, ένας ποδοσφαιριστής

σημείωσε 9 τέρματα 

σε 50 

προσπάθειες,

ανεβάζοντας το

ποσοστό επιτυχίας

του στο 18%.

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

ΜαθήματαΜαθήματα 5, 6
7και
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ΔιεΔιε               εύνησηεύνηση

Ο Χάρης έγραψε τον αριθμό που παρουσιάζει το σκιασμένο μέρος σε κάθε περίπτωση.

(α) Τι παρατηρείς;

(β)  Να εκφράσεις με διαφορετικούς τρόπους το σκιασμένο μέρος σε κάθε περίπτωση.

(γ) Να γράψεις το ποσοστό 18% με δύο διαφορετικούς τρόπους.

0            1             2             3            4

0%         25%          50%        75%        100%

Α. Β.

Γ. Δ.

εβδομήντα πέντε τοις εκατό 4
10

0,67 60%
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•  Το ποσοστό είναι ένας αριθμός ή ένας λόγος ή ένα κλάσμα με παρονομαστή το 100. Εκφράζεται 
χρησιμοποιώντας το σύμβολο % και διαβάζεται «τοις εκατό».

Παράδειγμα: 

• Τα κλάσματα και οι δεκαδικοί αριθμοί γράφονται και ως ποσοστά.

Παραδείγματα:

Ποσοστό:  15%  (15 τοις εκατό)

Κλάσμα:  15
100

Λόγος:  15 προς 100

Κλάσμα =

Δεκαδικός 
αριθμός 0,01 0,1 = 0,10 0,5 = 0,50 0,4 = 0,40 0,75 1,00 = 1

Ποσοστό 1% 10% 50% 40% 75% 100%

1
100

10
100

1
10

1
2

 = 5
10

 = 50
100

2
5

 = 4
10

 = 40
100

3
4

 = 75
100

1
1

 = 100
100
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1.  Να εκφράσεις το σκιασμένο μέρος κάθε σχήματος ως κλάσμα, ως δεκαδικό αριθμό και ως ποσοστό. 

2.  Η Δανάη απάντησε ορθά σε τρεις από τις τέσσερις ερωτήσεις ενός παιχνιδιού γνώσεων. Τι 
ποσοστό των ερωτήσεων απάντησε ορθά η Δανάη; 

Η Δανάη απάντησε ορθά στο 75% των ερωτήσεων. 

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα

Λύση:

(α) (β)

(α) 89
100

 = 0,89 = 89%

(β) 4
5

 = 4 χ 20
5 χ 20

 = 80
100

 = 0,80 = 80% Μετατρέπουμε το κλάσμα 4
5

 σε 
ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 
το 100.

Γράφουμε τον λόγο 3 προς 4 με τη 
μορφή κλάσματος.
Μετατρέπουμε το κλάσμα σε 
ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 
το 100 και το γράφουμε σε μορφή 
ποσοστού.

3
4

 = 3 χ 25
4 χ 25

 = 75
100

 = 75%

Λύση:
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ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες
1. Να συμπληρώσεις τον πίνακα, όπως στο παράδειγμα.

Ποσοστό Κλάσμα Δεκαδικός Διάγραμμα

30% 30
100  ή 3

10
0,30

70%

6
100

1
4

0,2

0

0%

1

25%

2

50%

3

75%

4

100%

Παράδειγμα:
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2. Να επιλύσεις τα προβλήματα. 

(α)  Σε ένα φιλανθρωπικό παζαράκι, τα 3
10

 των εισπράξεων προήλθαν από τις πωλήσεις γλυκών. 

Τι ποσοστό των εισπράξεων προήλθε από τις πωλήσεις γλυκών; 

(β)  Στην τάξη της Ειρήνης, 12 από τα 25 παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με το λεωφορείο. Τι 
ποσοστό των παιδιών πηγαίνουν στο σχολείο με το λεωφορείο; 

(γ) Σε μια χορωδία, 7 στους 20 χορωδούς είναι σοπράνο. Τι ποσοστό των χορωδών είναι σοπράνο;

(δ)  Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα καλαθόσφαιρας, ένας καλαθοσφαιριστής σημείωσε 30 καλάθια 
σε 50 προσπάθειες. Τι ποσοστό των προσπαθειών του καλαθοσφαιριστή ήταν επιτυχημένες;
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3.  Να διαγράψεις τον αριθμό που δεν ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

0,05 5% 5
100

 0,5

6
25

 2,4 24% 24
100

7% 7
10

 0,70 0,7

0,75 6
8

 1
4

 75%

4. Να επιλύσεις τα προβλήματα.

(α)  Σε μια έρευνα, το 45% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ενημερώνεται από την τηλεόραση, τα 
2
5

 από το διαδίκτυο και το 0,15 από τις εφημερίδες. Ποια πηγή πληροφόρησης προτιμούν οι 
περισσότεροι ερωτηθέντες;

Απάντηση: 

(β)  Σε μια έρευνα, το 1
4

 των εφήβων απάντησε ότι χρησιμοποιεί ως τρόπο επικοινωνίας τις 

κλήσεις από κινητό τηλέφωνο, το 40% τα μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το 

0,35 τa γραπτά μηνύματα από κινητό τηλέφωνο. Ποιον τρόπο επικοινωνίας χρησιμοποιούν οι 
περισσότεροι έφηβοι;

Απάντηση: 
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5.  Ο πίνακας παρουσιάζει την ηλικιακή κατανομή των ατόμων που παρακολούθησαν την πρεμιέρα 
ενός μουσικού τηλεπαιχνιδιού.

Ηλικία Ποσοστό

Παιδιά 13%

Έφηβοι 45%

Ενήλικες 34%

Συνταξιούχοι 8%

Να σημειώσεις ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ σε κάθε πρόταση.

(α) Περισσότεροι από 50% των ατόμων ήταν ενήλικες ή συνταξιούχοι. 

(β) 
58
100  των ατόμων ήταν παιδιά ή έφηβοι. 

(γ) Περισσότεροι από το 1
4

 των ατόμων ήταν ενήλικες. 

(δ) Λιγότερα από τα μισά άτομα ήταν έφηβοι ή ενήλικες. 

(ε) Τα  2
5

  των ατόμων ήταν συνταξιούχοι. 
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6.  Η κυκλική γραφική παράσταση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας εκλογικής αναμέτρησης.

 Τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης                      
           ΥΠΟΜΝΗΜΑ

           «Κόσμος»

           «Νέο Κίνημα»

           Ανεξάρτητος υποψήφιος

           «Πυξίδα»

Μια δημοσιογράφος θα σχολιάσει τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης στο βραδινό δελτίο 
ειδήσεων ενός τηλεοπτικού σταθμού, χρησιμοποιώντας ποσοστά. Να ετοιμάσεις το κείμενο που θα 
παρουσιάσει, με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες.
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ΜαθήματαΜαθήματα 8 9και

ΕξερεύνΕξερεύν               σηση

Να εισηγηθείς διαφορετικούς τρόπους, για να υπολογίσεις το 5% του 300 .
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•  Υπολογισμός ποσοστού ως μέρος αριθμού

Παράδειγμα: 

30% του 200 = 

Γράφουμε το ποσοστό με τη μορφή κλάσματος:

30% = 30
100  = 3

10

Υπολογίζουμε τα 3
10  του 200:

3
10  x 200 = 3 x 20

1  = 60 

Άρα, το 30% του 200 είναι το 60. 

ή 

200 = 100 + 100 

30% του 100 = 30

30% του 100 = 30

Άρα, το 30% του 200 = 30 + 30 = 60.

20

1
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1.  Το 75% των ερωτηθέντων σε μια έρευνα απάντησε ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Πόσα άτομα απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν στην 
έρευνα συμμετείχαν 800 άτομα; 

Για να βρούμε πόσα άτομα απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
υπολογίζουμε το 75% του 800.

75% του 800 = 

75% = 75
100  = 3

4

3
4  x 800 = 3 x 200

1  = 600

Άρα, το 75% του 800 είναι το 600. 

Στην έρευνα απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 600 άτομα.

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα

Λύση:

Γράφουμε το ποσοστό 75% με τη 
μορφή κλάσματος.

Υπολογίζουμε τα  3
4

 του 800.

Η αριθμητική παράσταση μπορεί να 
απλοποιηθεί, γιατί το 4 και το 800 
έχουν μέγιστο κοινό διαιρέτη το 4.

3

4

1

200
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1. Να επιλύσεις τα προβλήματα.

(α)  Ένα βιβλίο έχει συνολικά 60 σελίδες. Η Θέα διάβασε το 40% των σελίδων του βιβλίου. 
Πόσες σελίδες διάβασε η Θέα; 

(β)  Η τιμή ενός πουκαμίσου είναι €32. Στις εκπτώσεις το πουκάμισο έχει έκπτωση 25%. Πόση 
είναι η έκπτωση στην τιμή του πουκαμίσου;

Απάντηση: 

Απάντηση: 

(γ)  Σε μια έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση από την εργασία συμμετείχαν 750 άτομα. Το 
20% των ατόμων απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένα από την εργασία τους. Πόσα άτομα 
απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένα από την εργασία τους;

(δ)  Ένα ερωτηματολόγιο περιέχει 48 ερωτήσεις. Η Ρένα απάντησε ορθά στο 75% των ερωτήσεων. 
Σε πόσες ερωτήσεις απάντησε ορθά η Ρένα; 

Απάντηση: 

Απάντηση: 

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες
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2.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις προσπάθειες και τα επιτυχημένα πρώτα σερβίς αθλητών της 
αντισφαίρισης που αγωνίστηκαν στην κατηγορία παίδων, σε μια αγωνιστική περίοδο.

Να υπολογίσεις πόσα επιτυχημένα πρώτα σερβίς είχε ο κάθε αθλητής.

Αθλητής Προσπάθειες πρώτου σερβίς Ποσοστό επιτυχίας

Αθλητής 1 50 50%

Αθλητής 2 40 45%

Αθλητής 3 20 40%

Αθλητής 4 40 80%

Αθλητής 5 40 25%
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3.  Η πιο κάτω κυκλική γραφική παράσταση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά 
με τη χρήση του διαδικτύου στο κινητό τηλέφωνο, σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Στην έρευνα 
συμμετείχαν συνολικά 2500 άτομα.

Να συμπληρώσεις τον πίνακα, με βάση τη γραφική παράσταση. 

Ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν 

το διαδίκτυο στο κινητό τηλέφωνο
Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν 

το διαδίκτυο στο κινητό τηλέφωνο

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55+

Χρήση διαδικτύου στο κινητό τηλέφωνο κατά 
ηλικιακή ομάδα ενηλίκων

25-34

18-24

45-54
35-44

55+
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ΜαθήματαΜαθήματα 10 11και

(α)  Να τοποθετήσεις τις πιο κάτω εκφράσεις στη σκάλα, με βάση την πιθανότητα να συμβούν τα 
γεγονότα που περιγράφονται σε καθεμιά. Να επεξηγήσεις τον τρόπο σκέψης σου. 

Βέβαιη η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα 
στις δύο εταιρείες . . . 

Πολύ πιθανή η ύπαρξη καθυστέρησης 
στην αναχώρηση πολλών πτήσεων

Εξαιρετικά μεγάλη η πιθανότητα για αύξηση 
στην τιμή των καυσίμων

«50-50 οι πιθανότητες να κατακτήσουμε το τρόπαιο, 
δεν αισθανόμαστε πως είμαστε το απόλυτο φαβορί»

Μηδενική η πιθανότητα για βροχή αύριο

Υπερβολικά μικρή η πιθανότητα να χιονίσει 
στο εσωτερικό της χώρας ...

Εξαιρετικά απόμακρο το ενδεχόμενο για 
μετεγγραφή του γνωστού ποδοσφαιριστή

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

ΣΤ

Σίγουρο να συμβεί
100%

Αδύνατο να συμβεί
0%

(β) Να γράψεις ένα δικό σου ενδεχόμενο και να το τοποθετήσεις στη σκάλα. 

ΔιεΔιε               εύνηση 1εύνηση 1
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Ο Δημήτρης θα κάνει ένα πείραμα τύχης. Έχει μια σακούλα που περιέχει κάρτες με αριθμούς από το 
1 μέχρι το 10. Ο κάθε αριθμός παρουσιάζεται μόνο μία φορά. Θα τραβήξει μια κάρτα από τη σακούλα.

(α) Ποιο είναι το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων; 

(β)  Πόση είναι η πιθανότητα ο αριθμός στην κάρτα που θα τραβήξει ο Δημήτρης να είναι άρτιος 
αριθμός; Να εκφράσεις την πιθανότητα ως κλάσμα και ως ποσοστό. 

ΔιεΔιε               εύνηση 2εύνηση 2

Α. Ο αριθμός θα είναι περιττός.

Β. Ο αριθμός θα είναι 1 ή 2.

Γ. Ο αριθμός θα διαιρείται με το 3.

Δ. Ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος από 6.

(γ)  Πιο κάτω παρουσιάζονται μερικά ενδεχόμενα. Να υπολογίσεις την πιθανότητα να 
πραγματοποιηθεί καθένα από αυτά. 

Σύνολο άρτιων αριθμών
Σύνολο δυνατών αποτελεσμάτων

=

sel.1-97.indd   37sel.1-97.indd   37 10/02/2020   2:34 PM10/02/2020   2:34 PM



38

•  Μια διαδικασία, η οποία εκτελείται κάτω από ορισμένες συνθήκες που δεν προκαθορίζουν το 
αποτέλεσμά της, αλλά ένα σύνολο δυνατών αποτελεσμάτων, ονομάζεται πείραμα τύχης.

Παράδειγμα: 

Γυρίζουμε το βέλος στον διπλανό τροχό τύχης.
Το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων είναι 6. 
Το βέλος είναι δυνατόν να σταματήσει στο 1, 2, 3, 4, 5 ή 6.

•  Το σύνολο που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης ονομάζεται 
δυνατό ενδεχόμενο.

Παράδειγμα: 

Tο δυνατό ενδεχόμενο το βέλος να σταματήσει σε άρτιο αριθμό περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 2, 4 
και 6.

• Υπολογισμός πιθανότητας ενός ενδεχομένου σε ένα πείραμα τύχης.

Παράδειγμα:

Όταν γυρίσουμε το βέλος στον πιο πάνω τροχό τύχης, η πιθανότητα πραγματοποίησης του 
ενδεχομένου το βέλος να σταματήσει σε άρτιο αριθμό είναι:

Σύνολο άρτιων αριθμών
Σύνολο δυνατών αποτελεσμάτων

= 3
6  = 1

2  = 50
100  = 50%

1
2

3
4

5

6
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1.  Η Χάρις θα επιλέξει στην τύχη ένα βόλο από το πιο κάτω σακούλι. Να υπολογίσεις την πιθανότητα 
ο βόλος που θα επιλέξει να είναι: 

 A. πράσινος

 Β. κίτρινος

 Γ. μπλε

Το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων στο πιο πάνω πείραμα τύχης είναι 10  (6 κίτρινοι βόλοι + 
3 κόκκινοι βόλοι + 1 πράσινος βόλος = 10 βόλοι συνολικά).

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα

Λύση:

Ενδεχόμενο Πιθανότητα

Α. Ο βόλος που θα επιλέξει 
να είναι πράσινος.

Β. Ο βόλος που θα επιλέξει 
να είναι κίτρινος.

Γ. Ο βόλος που θα επιλέξει 
να είναι μπλε.

Σύνολο μπλε βόλων
Σύνολο δυνατών αποτελεσμάτων

= 0
10  = 0%

Σύνολο πράσινων βόλων
Σύνολο δυνατών αποτελεσμάτων

= 1
10  = 10

100  = 10%

Σύνολο κίτρινων βόλων
Σύνολο δυνατών αποτελεσμάτων

= 6
10  =  60

100  = 60%
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1. Η Ειρήνη ρίχνει ένα ζάρι. Να υπολογίσεις την πιθανότητα: 
(α) η ένδειξη του ζαριού να είναι άρτιος αριθμός

(β) η ένδειξη του ζαριού να είναι αριθμός μικρότερος από 7

2.  Σε ένα κουτί υπάρχουν 7 μαύροι κύβοι, 5 κίτρινοι, 4 μπλε, 3 κόκκινοι και ένας πράσινος κύβος. 
Η Γιάννα επιλέγει στην τύχη έναν κύβο από το κουτί. Να υπολογίσεις την πιθανότητα κάθε 
ενδεχομένου. 

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

Σύνολο άρτιων αριθμών
Σύνολο δυνατών αποτελεσμάτων

=

Ενδεχόμενο Πιθανότητα

Α. Ο κύβος να είναι μαύρος.

Β. Ο κύβος να μην είναι μαύρος.

Γ. Ο κύβος να είναι κίτρινος.

Δ. Ο κύβος να είναι μπλε.

Ε. Ο κύβος να είναι κόκκινος ή πράσινος.

ΣΤ. Ο κύβος να είναι μοβ.

Σύνολο αριθμών μικρότερων του 7
Σύνολο δυνατών αποτελεσμάτων

=
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3.  Να χρωματίσεις τα πιο κάτω διαγράμματα τύχης, χρησιμοποιώντας μπλε και κόκκινο χρώμα, με 
βάση τις πληροφορίες.

Η πιθανότητα το βέλος να 
σταματήσει σε κόκκινο χρώμα 
είναι ίση με την πιθανότητα να 
σταματήσει σε μπλε χρώμα. 

(α)

Η πιθανότητα το βέλος να 
σταματήσει σε μπλε χρώμα 
είναι 1.

(β)

Η πιθανότητα το βέλος να 
σταματήσει σε μπλε χρώμα 
είναι 2

3
.

(γ)

Η πιθανότητα το βέλος να 
σταματήσει σε μπλε χρώμα 
είναι 75%.

(δ)

Η πιθανότητα το βέλος 
να σταματήσει σε κόκκινο 
χρώμα είναι 50%.

(στ)

Είναι αδύνατο το βέλος να 
σταματήσει σε μπλε χρώμα.

(ε)
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Δραστηριότητες ενότηταςΔραστηριότητες ενότητας
1. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

Εικόνα Λεκτική έκφραση Σύμβολα

2 τραπέζια προς 3 καρέκλες

2 προς 3

2 : 3

2
3

4 μπλούζες προς 3 πουκάμισα

5 τουλίπες προς 1 κίτρινη 
τουλίπα

1 κόκκινος βόλος προς 3 μπλε 
βόλους

Παράδειγμα:
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2. (α) Να εκφράσεις λεκτικά τον κάθε λόγο, με βάση την εικόνα.          

                                    

(i) 3 : 4 

(ii) 3 προς 7 

(iii) 4 : 3 

(iv) 7 προς 3 

(v) 4 προς 7 

(β) Να γράψεις συμβολικά τον κάθε λόγο, με βάση την εικόνα.

(i) των μπλε ψηφίδων προς τις κόκκινες ψηφίδες 

(ii) των κίτρινων ψηφίδων προς τις πράσινες ψηφίδες 

(iii) των μπλε ψηφίδων προς το σύνολο των ψηφίδων 

(iv) του συνόλου των ψηφίδων προς τις κίτρινες ψηφίδες 

(v) των πράσινων ψηφίδων προς τις κόκκινες ψηφίδες 

(vi) των πράσινων ψηφίδων προς τo σύνολο των ψηφίδων 
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3. Να επιλύσεις τα προβλήματα.

(α)  Σε ένα σχολείο υπάρχουν 4 ξύλινα τραπέζια για κάθε 5 πλαστικά τραπέζια. Πόσα είναι τα 
πλαστικά τραπέζια, αν ο αριθμός των ξύλινων τραπεζιών που υπάρχουν στο σχολείο είναι 20; 

(β)  Σε μια συσκευασία με καραμέλες υπάρχουν 3 καραμέλες με γεύση κεράσι για κάθε 5 
καραμέλες με γεύση λεμόνι. Πόσες είναι οι καραμέλες με γεύση κεράσι, αν οι καραμέλες με 
γεύση λεμόνι είναι 50;

Απάντηση: 

Απάντηση: 

(γ)  Ο λόγος των κοριτσιών προς τα αγόρια σε ένα πάρκο είναι 3 προς 7. Πόσα είναι τα κορίτσια 
στο πάρκο, αν τα αγόρια είναι 21;

(δ)  Κατά τη διάρκεια της προπόνησης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ο λόγος του αριθμού των 
ποδοσφαιριστών προς τις μπάλες είναι 5:2. Πόσες είναι οι μπάλες, αν ο αριθμός των 
ποδοσφαιριστών που προπονούνται είναι 20;

Απάντηση: 

Απάντηση: 
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κόκκινο προς πράσινο
2 : 1 

κίτρινο προς γαλάζιο
5 : 1

4. Να χρωματίσεις τις ψηφίδες σε κάθε μωσαϊκό, με βάση τον λόγο που δίνεται.

5. Να επιλύσεις τα προβλήματα.

(α)  Ο Παύλος και η Λίζα είναι δρομείς και κάνουν προπόνηση στο 
γήπεδο. Για κάθε 2 km που καλύπτει ο Παύλος, η Λίζα καλύπτει 
3 km. Η συνολική απόσταση που κάλυψαν και οι δύο δρομείς ήταν 
35 km. Πόση απόσταση κάλυψε ο κάθε δρομέας;

(β)  Σε έναν αγώνα καλαθόσφαιρας, ο λόγος των 
οπαδών της Ομάδας Α προς τους οπαδούς της 
Ομάδας Β ήταν 3 προς 7. Ο συνολικός αριθμός 
των οπαδών ήταν 1000. Πόσοι ήταν οι οπαδοί της 
Ομάδας Α και πόσοι οι οπαδοί της Ομάδας Β;
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6. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

12
100

 = 0,12 = 12%

 8
10

 = 80
100

 = 0,80 = 80%

(α)Α.

B.

(β) (γ)

(α)

(β) (γ)

Παράδειγμα:

Παράδειγμα:
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7. Να συμπληρώσεις με το κατάλληλο σύμβολο <, > ή =.

8. Να επιλύσεις τα προβλήματα.

(α)  Μια σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει 600 βιβλία. Το 20% των βιβλίων είναι μυθιστορήματα. Πόσα 
είναι τα μυθιστορήματα που διαθέτει η βιβλιοθήκη;

(β)  Ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών προσφέρει έκπτωση 25% σε όλες τις τηλεοράσεις. Πόση 
είναι η έκπτωση στην τιμή μιας τηλεόρασης με αρχική τιμή €800;

(γ)  Για την εκλογή του μαθητικού συμβουλίου στην τάξη της Χριστίνας, κάθε παιδί μπορούσε να 
ψηφίσει μόνο έναν συμμαθητή του. Η Χριστίνα συγκέντρωσε το 40% των ψήφων. Πόσες ψήφους 
συγκέντρωσε η Χριστίνα, αν όλα τα παιδιά που ψήφισαν ήταν 25;

(α)  2
5

    45% (β) 80%    3
4

 

(γ) 0,82    17
20

  (δ) 0,03    5% 

(ε)  18
25

    50% (στ)  4
8

    49%

(ζ)  7
8

    12% (η)  1
4

    27%
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9. Ο Χάρης έχει τις πιο κάτω κάρτες με αριθμούς από το 1 μέχρι το 10.

Θα επιλέξει στην τύχη μια από τις κάρτες. Να υπολογίσεις την πιθανότητα κάθε ενδεχομένου.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Ενδεχόμενο Πιθανότητα

Α. Ο αριθμός στην κάρτα να είναι το 7.

Β. Ο αριθμός στην κάρτα να είναι το 11.

Γ. Ο αριθμός στην κάρτα να είναι μεγαλύτερος 
από το 1.

Δ. Ο αριθμός στην κάρτα να είναι άρτιος.

Ε. Ο αριθμός στην κάρτα να είναι μικρότερος του 3.

ΣΤ. Ο αριθμός στην κάρτα να είναι πολλαπλάσιο του 3. 
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Δραστηριότητες εμπλουτισμούΔραστηριότητες εμπλουτισμού

Να υπολογίσεις τo μέτρο κάθε γωνίας.

1. Στο πιο κάτω σχήμα, ισχύουν οι λόγοι: 

Μέτρο γωνιάς α προς μέτρο γωνιάς β : 1 προς 2

Μέτρο γωνιάς γ προς μέτρο γωνιάς β :  3 προς 1 

^

^ ^

^

α

βγ

2. Να σκιάσεις το 25% του πρώτου κύκλου, το 50% του δεύτερου και το 75% του τρίτου.

3. Να υπολογίσεις το ποσοστό του ορθογωνίου που είναι σκιασμένο.
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5.  Η κυκλική γραφική παράσταση παρουσιάζει τα 
συστατικά σε ένα μίγμα τροφής για πουλιά.

Να εκτιμήσεις το ποσοστό κάθε συστατικού που περιέχεται σε ένα μίγμα τροφής.

4. Να υπολογίσεις το ποσοστό της επιφάνειας του ορθογωνίου που δεν είναι σκιασμένη.

10 m

3 m

5 m

6 m

βρώμη

μέλι

σπόροι 
ηλιοτρόπιου

ψίχουλα 
ψωμιού
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6.  Να εκτιμήσεις το ποσοστό του τετραγώνου που καλύπτουν τα λευκά τετράγωνα, αν γνωρίζεις 
ότι:

• Τα 4 μαύρα τετράγωνα έχουν τις ίδιες διαστάσεις. 
• Το εμβαδόν κάθε γκρίζου ορθογωνίου είναι ίσο με το  1

2
 του εμβαδού ενός μαύρου τετραγώνου.

7. Σε κάθε σακούλι υπάρχει μόνο ένας κόκκινος βόλος.

Χωρίς να κοιτάξεις μέσα στα σακούλια, παίρνεις ένα βόλο από ένα σακούλι.  Ποιο σακούλι σου δίνει 
τη μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρεις κόκκινο βόλο; 

(α) Το σακούλι με τους 10 βόλους

(β) Το σακούλι με τους 100 βόλους

(γ) Το σακούλι με τους 1000 βόλους

(δ) Όλα τα σακούλια δίνουν την ίδια πιθανότητα

10 βόλοι 100 βόλοι 1000 βόλοι

sel.1-97.indd   51sel.1-97.indd   51 10/02/2020   2:34 PM10/02/2020   2:34 PM



52

8.  Ο πιο κάτω τροχός τύχης είναι χωρισμένος σε 6 ίσα μέρη. Να γράψεις ένα αριθμό σε κάθε μέρος 
του τροχού, με βάση τις πληροφορίες. 

• Η πιθανότητα το βέλος να σταματήσει στον αριθμό 4 είναι 1
3

.

• Η πιθανότητα το βέλος να σταματήσει στον αριθμό 2 είναι 1
6

.

• Η πιθανότητα το βέλος να σταματήσει σε παράγοντα του 15 είναι 1
2

.

• Το άθροισμα όλων των περιττών αριθμών στον τροχό τύχης είναι 23. 

9.  Ο Μιχάλης έχει ένα κιβώτιο στο οποίο υπάρχουν 3 πράσινοι, 6 μπλε, 2 κόκκινοι και 6 κίτρινοι 
κύβοι. Ο Μιχάλης θα προσθέσει στο κιβώτιο μερικούς μαύρους κύβους, ώστε η πιθανότητα να 
πάρει στην τύχη έναν πράσινο κύβο να είναι 1

7
. Πόσους μαύρους κύβους θα προσθέσει στο 

κιβώτιο;

Α. 0                  Β. 1                   Γ. 2                   Δ. 4                    Ε. 7

10.  Σ’ ένα κουτί υπάρχουν 30 μπλε και 20 κίτρινες μπάλες. Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες 
αυξάνουν την πιθανότητα να πάρουμε στην τύχη μία κίτρινη μπάλα;

 Α. Nα προσθέσουμε στο κουτί 10 μπλε και 10 κίτρινες μπάλες.

 Β. Nα προσθέσουμε στο κουτί 10 κίτρινες μπάλες.

 Γ. Nα αφαιρέσουμε από το κουτί 10 μπλε μπάλες.

 Δ. Nα αφαιρέσουμε από το κουτί 10 μπλε και 10 κίτρινες μπάλες. 
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ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ

•  Να αναγνωρίζουμε, να αναπαριστούμε και να συγκρίνουμε ακέραιους αριθμούς (θετικούς 
και αρνητικούς).

•  Να απαγγέλουμε, να γράφουμε, να αναπαριστούμε λεκτικά και συμβολικά, να αναλύουμε 
και να συνθέτουμε δωδεκαψήφιους αριθμούς.

• Να συγκρίνουμε και να σειροθετούμε δωδεκαψήφιους αριθμούς.

• Να γράφουμε αλγεβρικές παραστάσεις με μεταβλητές.

•  Να μεταφράζουμε λεκτικές εκφράσεις σε αλγεβρικές εκφράσεις σε αλγεβρικές παραστάσεις 
και αντίστροφα.

• Να υπολογίζουμε την αριθμητική τιμή αλγεβρικών παραστάσεων.

• Να περιγράφουμε τον γενικό κανόνα ενός μοτίβου.
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Ισόγειο

ΕξερεύνΕξερεύν               σηση

ΜαθήματαΜαθήματα 1, 2
3και

(α) Να ερμηνεύσεις τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται στις πιο κάτω εικόνες.

A.

B.

Γ.

Τρόοδος, 5ήμερη πρόγνωση καιρού

Σήμερα
23 Δεκ.

Κυριακή
24 Δεκ.

Δευτέρα
25 Δεκ.

Τρίτη
26 Δεκ.

Τετάρτη
27 Δεκ.

Συννεφιά Συννεφιά Συννεφιά Ασθενής 
βροχή

Βροχή

max: 5oC
min: 1oC

max: 2oC
min: 0oC

max: 3oC
min: 1oC

max: 1oC
min:  -1oC

max: 1oC
min:  -2oC

Αριθμός λογαριασμού: 003523923 Κατάσταση περιόδου: 01/07-31/07

Ημερομηνία

01/07

05/07

12/07

16/07

24/07

29/07

31/07

Περιγραφή

Υπόλοιπο λογαριασμού

Ανάληψη 

Πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος

Κατάθεση επιταγής

Ανάληψη 

Πληρωμή τηλεφώνου

Υπόλοιπο λογαριασμού

Πίστωση

150

Χρέωση

240

100

350

120

Υπόλοιπο

540

300

200

350

0

-120

-120
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Δ.

Ε.

776 π.X.
Οι πρώτοι 
Ολυμπιακοί 

αγώνες 

146 π.X.
Οι Ρωμαίοι 

κατακτούν την 
Ελλάδα 

455 π.X.
Πτώση

Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας

1453 π.X.
Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης
Σήμερα

432 π.X.
Ολοκλήρωση 
Παρθενώνα 
στην Αθήνα

0
Γέννηση 

Ιησού Χριστού

1896 μ.X.
Σύγχρονοι 
Ολυμπιακοί

αγώνες

Ιστορική Γραμμή
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(β) Να χρησιμοποιήσεις πληροφορίες από τις εικόνες, για να απαντήσεις στις ερωτήσεις.

Α.  Το αυτοκίνητο του Γιάννη βρίσκεται στον χώρο στάθμευσης στο -5. Το αυτοκίνητο της Αθηνάς 
βρίσκεται στον χώρο στάθμευσης στο -7. Ποιο αυτοκίνητο βρίσκεται πιο κοντά στο ισόγειο;

Β.  Ποια μέρα της βδομάδας σημειώθηκε η ψηλότερη θερμοκρασία και ποια μέρα η χαμηλότερη 
θερμοκρασία;

Γ. Τι σημαίνει ο αριθμός – 120 που αναγράφεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού στις 31/07;

Δ. Ποιες χρονιές ο τηλεοπτικός σταθμός παρουσίασε ζημιά;

Ε.  Πόσα χρόνια πέρασαν από τη διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι τη 
διεξαγωγή των πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων;
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• Θετικός αριθμός: Είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από το μηδέν.

• Αρνητικός αριθμός: Είναι ένας αριθμός μικρότερος από το μηδέν.

• Πρόσημο αριθμού:  Είναι το σύμβολο «+» ή «−» που γράφεται πριν από τον αριθμό και τον 

χαρακτηρίζει ως θετικό ή αρνητικό αριθμό αντίστοιχα.

+3 >+1 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

+2 > -3 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

-1 > -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Αρνητικοί αριθμοί Θετικοί αριθμοί

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα

• Σύγκριση σειροθέτηση θετικών και αρνητικών αριθμών

 •  Όσο πιο δεξιά βρίσκεται ένας αριθμός στην αριθμητική γραμμή τόσο πιο μεγάλος είναι.

 •  Κάθε θετικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από κάθε αρνητικό αριθμό.
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1.  Να χρησιμοποιήσεις θετικούς και αρνητικούς αριθμούς, για να αναπαραστήσεις την κατάσταση 
που περιγράφεται στις πιο κάτω δηλώσεις.

(α)  Τον Αύγουστο του 2010 καταγράφηκε η ψηλότερη μέχρι σήμερα θερμοκρασία στην Κύπρο και 
ήταν 45,6°C πάνω από το μηδέν. 

(β)  Το χαμηλότερο σημείο της Ευρώπης βρίσκεται 6,76 m κάτω από το επίπεδο της θάλασσας,  στην 
πόλη Νίουερκερκ της Ολλανδίας.

(γ)  Το ψηλότερο σημείο της Ευρώπης είναι το όρος Ελμπρούς στον Καύκασο με ύψος  5642 m πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας.

(α) + 45,6°C ή 45,6°C   

(β) -6,76 m  

(γ) +5642 m ή 5642 m

2. Να συγκρίνεις τους αριθμούς -8 και 3. 

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα

Λύση:

Λύση:

Ο αριθμός -8 είναι αρνητικός και ο αριθμός 3 είναι 
θετικός. Κάθε θετικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από 
κάθε αρνητικό αριθμό.

Η διαφορά των θερμοκρασιών ήταν 15°C.

-8  <   3

Λύση:

3.  Ένα βράδυ το θερμόμετρο στο μπαλκόνι ενός σπιτιού έδειχνε -3°C και μέσα στο σπίτι  12°C. Πόση 
ήταν η διαφορά της θερμοκρασίας έξω από το σπίτι από τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι; 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 0 2 4 6 7 8 9 10 11 12-1 1 3 5

Θερμοκρασία έξω από το σπίτι Θερμοκρασία μέσα στο σπίτι

Στους θετικούς αριθμούς 
το πρόσημο "+" μπορεί να 
παραληφθεί.
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1.  Να χρησιμοποιήσεις θετικούς και αρνητικούς αριθμούς, για να αναπαραστήσεις την κατάσταση 
που περιγράφεται στις πιο κάτω δηλώσεις. 

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

 (α)  Το ναυάγιο του πλοίου «Ζηνοβία» βρίσκεται 42 m κάτω από την 
   επιφάνεια της θάλασσας.

 (β)  Ο Όλυμπος, η ψηλότερη κορυφή του Τροόδους, βρίσκεται 1951 m πάνω  
  από την επιφάνεια της θάλασσας.

 (γ)  Το ναυάγιο του πλοίου «Τιτανικός» βρίσκεται 3784 m κάτω από την 
  επιφάνεια της θάλασσας.

 (δ)  Η κορυφή του κτηρίου «Μπουρτζ Χαλίφα» στο Ντουμπάι βρίσκεται 820 m 
   πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

      (ε)   Μια από τις «Σπηλιές των αμφορέων» στην Πάφο βρίσκεται σε βάθος 
12 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

2. (α)  Να τοποθετήσεις τους αριθμούς στην αριθμητική γραμμή.

 (β)  Να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν στην αριθμητική γραμμή.

3. Να συμπληρώσεις με το κατάλληλο σύμβολο <, > ή =.

 (α) 7    +7 (β) -5    2 (γ) - 4    -1 

 (δ) +8    -10 (ε) -12    0 (στ)  0    +7

 (ζ) +3    -3 (η) -5    -27 (θ)  -13    +13

 (ι) -8    0 (κ) 0    +2 (λ)  +3    +1

3 -5 7 -10 -3 17 -15

-20 0 20

2 4
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4. Να μελετήσεις τη γραφική παράσταση και να απαντήσεις στις ερωτήσεις.

Θερμοκρασία στις Πλάτρες την εβδομάδα 2.2.18 – 8.2.18

Δ  Τ  ΤΕ  Π  ΠΑ  Σ  Κ

14
12
10
8
6
4
2
0

-2
-4

Μέρα

Θ
ερ

μο
κρ

ασ
ία
 σ

ε 
0 C

 (α)  Ποιες μέρες η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη από 00C;

   

 (β) Να συγκρίνεις τη θερμοκρασία που σημειώθηκε την Τρίτη με τη θερμοκρασία που σημειώθηκε 
   την Κυριακή.

   

 (γ)  Πόση ήταν η διαφορά ανάμεσα στη ψηλότερη και τη χαμηλότερη θερμοκρασία;

   

5.  Ο κύριος Γιάννης ταξιδεύει συχνά στο Λονδίνο, το Πεκίνο, το Βανκούβερ και το Παρίσι. Πιο 
κάτω παρουσιάζονται οι θερμοκρασίες των πόλεων τη μέρα του ταξιδιού του.

Να βρεις ποια ήταν η πόλη αναχώρησης και ποια η πόλη άφιξης του κύριου Γιάννη σε κάθε 
περίπτωση:

(α) H μεταβολή της θερμοκρασίας μεταξύ των δύο πόλεων ήταν +330C.

(β) H μεταβολή της θερμοκρασίας μεταξύ των δύο πόλεων ήταν -180C.

Λονδίνο 130C Παρίσι 220CΠεκίνο -50C Βανκούβερ -110C
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ΕξερεύνΕξερεύν               ση ση 

(α)  Να σχολιάσεις τις πιο πάνω ιστορίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα άτομα ζουν στην 
Κύπρο. 

Πώς γίνεται να προβάλλεται 
αγώνας αντισφαίρισης σε ζωντανή 

μετάδοση στις 24:00;

Μα τέτοια ώρα 
νυχτιάτικα; 

Στη Φλόριδα των ΗΠΑ, 
είναι μέρα ακόμη. 

Θα τηλεφωνήσω στην ξαδέρφη μου στο 
Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας,  για να της 

ευχηθώ καλή επιτυχία.

Α.

Β.
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(β) Να επεξηγήσεις τι παρουσιάζει ο πιο κάτω χάρτης.

Ο Πρώτος Μεσημβρινός με γεωγραφικό μήκος 0° είναι το σημείο αναφοράς για να οριστεί η διαφορά ώρας σε 
κάθε χώρα σε σχέση με τις χώρες που βρίσκονται στον Πρώτο Μεσημβρινό.

(γ) Να απαντήσεις στις ερωτήσεις, με βάση τον πιο πάνω χάρτη.

• Ποια είναι η διαφορά ώρας μεταξύ της Κύπρου και του Μπρίσμπεϊν;

• Τι ώρα είναι στο Μπρίσμπεϊν, όταν στην Κύπρο είναι 15:00;

• Ποια είναι η διαφορά ώρας μεταξύ της Κύπρου και της Φλόριδας;

• Τι ώρα είναι στη Φλόριδα, όταν στην Κύπρο είναι μεσάνυχτα;

•  Σε μεγάλες χώρες είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να υπάρχουν διαφορετικές ζώνες ώρας. Να 
βρεις χώρες στον χάρτη στις οποίες παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ 

Αυστραλία
Μπρίσμπεϊν

Ρωσία

Η.Π.Α.

Γκρίνουιτς

Γαλλία

Φλόριδα Κύπρος
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ΕξερεύνΕξερεύν               σηση
ΜαθήματαΜαθήματα 4, 5, 6

7και

Η Βασιλική είναι δημοσιογράφος. Ετοιμάζει ένα άρθρο σχετικά με τον 
πληθυσμό των πέντε ηπείρων ανά ηλικιακή ομάδα. Επέλεξε τον τίτλο, 
«Ευρώπη: Μια ήπειρος που γερνά».

Να σχολιάσεις την επιλογή του τίτλου, με βάση τη γραφική παράσταση.

 

 

 Ηλικία 65 και άνω 

 Ηλικία 45 - 65

 Ηλικία 15 - 44

 Ηλικία 0 - 14

	   Ο πληθυσµός των 5 ηπείρων ανά ηλικιακή οµάδα (2013) 

500	  000	  
000	  

1	  000	  000	  
000	  

1	  500	  000	  
000	  

2	  000	  000	  
000	  

2	  500	  000	  
000	  

3	  000	  000	  
000	  

3	  500	  000	  
000	  

4	  000	  000	  
000	  

4	  500	  000	  
000	  
4 500 000 000

4 000 000 000

3 000 000 000

2 500 000 000

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

500 000 000

0

3 500 000 000

Ήπειροι

Π
λη

θυ
σμ

ός
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Χιλιάδες Εκατομμύρια Εκατομμύρια Χιλιάδες Μονάδες
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7 3 0 1 8 9 2 5 6 4

7 χ 1 000 000 000 3 χ 100 000 000 0 χ 10 000 000 1 χ 1 000 000 8 χ 100 000 9 χ 10 000 2 χ 1000 5 χ 100 6 χ 10 4 χ 1

7 000 000 000 300 000 000 0 1 000 000 800 000 90 000 2000 500 60 4

• Αισθητοποίηση μεγάλων αριθμών

Συμβολική μορφή αριθμού: 7 301 892 564

Λεκτική μορφή αριθμού: εφτά χιλιάδες τριακόσια ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες 
πεντακόσια εξήντα τέσσερα.

Αναλυτική μορφή αριθμού: 
(7 χ 1 000 000 000) + (3 χ 100 000 000) + (0 χ 10 000 000) + (1 χ 1 000 000) + (8 χ 100 000) + 
(9 χ 10 000 ) + (2 χ 1000) + (5 χ 100) + (6 χ 10) + (4 χ 1)
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1.  Το τραγούδι που βρισκόταν το 2017 στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα «κλικ» στο 
διαδίκτυο είχε 2 927 468 122 προβολές. 

 Να γράψεις τον αριθμό που αναφέρεται πιο πάνω σε λεκτική και αναλυτική μορφή. 

Λεκτική μορφή αριθμού: δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εφτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα 
οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο. 

Αναλυτική μορφή αριθμού: 

(2 χ 1 000 000 000) + (9 χ 100 000 000) + (2 χ 10 000 000) + (7 χ 1 000 000) + (4 χ 100 000) 

+ (6 χ 10 000 ) + (8 χ 1000) + (1 χ 100) + (2 χ 10) + (2 χ 1)

2. Να συγκρίνεις τους πιο κάτω αριθμούς. 

(α) 8 710 383 και 8 701 383                     

(β) 782 817 και 2 031 817 

(α) 8 710 383 > 8 701 383                     

(β) 782 817 < 2 031 817 

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα

Λύση:

Λύση:
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1.  Να συμπληρώσεις τον πίνακα και να γράψεις την αξία του υπογραμμισμένου ψηφίου σε κάθε 
αριθμό, όπως στο παράδειγμα. 

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

Εκατομμύρια Χιλιάδες Μονάδες
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417 315 000
1 δεκάδα 

εκατομμυρίων ή 
10 000 000

4 1 7 3 1 5 0 0 0

831 425 097

 
 

4 358 990
 

 

867 324 000
 

 

478 990 000
 

 

1 350 000 000
 

 

Παράδειγμα:
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2.   Nα γράψεις σε λεκτική και αναλυτική μορφή τον αριθμό που αναφέρεται σε κάθε πρόταση, όπως 
στο παράδειγμα.

(α)  Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρώπης που πραγματοποίησαν ταξίδια για σκοπούς εργασίας ή αναψυχής 
κατά το 2014 ήταν περίπου 1 200 000 000.

 1 200 000 000

 Λεκτική μορφή: 

 Αναλυτική μορφή: 

(β)  «Ο Μικρός Πρίγκιπας», το διάσημο βιβλίο του Αντουάν Σαιντ-Εξιπερί, ξεπέρασε τα 140 000 000 
αντίτυπα σε πωλήσεις παγκοσμίως.

 140 000 000

 Λεκτική μορφή: 

 Αναλυτική μορφή: 

(γ)  Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τον υπόγειο σιδηρόδρομο της Αθήνας είναι περίπου 
614 000. 

 614 000

 Λεκτική μορφή: 

 Αναλυτική μορφή: 

(δ)  H ταινία "Frozen", η οποία προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 2014 ξεπέρασε τα 1 219 000 000 
δολάρια σε εισπράξεις στις ΗΠΑ.

 1 219 000 000

 Λεκτική μορφή: 

 Αναλυτική μορφή: 

Η διάμετρος του ήλιου είναι ίση με 1 392 000 km.
1 392 000
Λεκτική μορφή: Ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες
Αναλυτική μορφή: (1 ×  1 000 000) + (3  × 100 000) + (9 ×  10 000) + (2 × 1000)

Παράδειγμα:
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3. Να βάλεις σε κύκλο τον αριθμό, που αναφέρεται σε κάθε πρόταση.

Α.  Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε ύστερα από μια έκρηξη πριν 
από δώδεκα χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια.

 (α) 12 000

 (β) 120 000

 (γ) 12 000 000 000

 (δ) 1 200 000

Β.  Το μήκος του ποταμού Νείλου στην Αίγυπτο είναι περίπου έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τρία 
χιλιόμετρα.

 (α) 68 530

 (β) 6853

 (γ) 680 530

 (δ) 6 805 300

Γ.  Ο πληθυσμός της ελεύθερης Κύπρου κατά την απογραφή του 2011 ήταν οκτακόσιες τριάντα οκτώ 
χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά.

 (α) 8 388

 (β) 83 889 700

 (γ) 83 889

 (δ) 838 897

4. Να γράψεις τον εννιαψήφιο αριθμό που έχει:

- Tο ψηφίο 6 στη θέση των μονάδων, των μονάδων χιλιάδων και των μονάδων εκατομμυρίων.

- Tο ψηφίο 3 στη θέση των δεκάδων, των δεκάδων χιλιάδων και των δεκάδων εκατομμυρίων.

-  Tο ψηφίο 4 στη θέση των εκατοντάδων, των εκατοντάδων χιλιάδων και των εκατοντάδων 

εκατομμυρίων.
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5. Να συμπληρώσεις. 

(α)

(β)

35 647 000 

Πρόσθεσε 
1 εκατομμύριο

Αφαίρεσε 
10 000

Αφαίρεσε 
1 δεκάδα 

εκατομμυρίων

Πρόσθεσε 
1000

Πρόσθεσε 
1 εκατοντάδα

Πρόσθεσε 
1 εκατοντάδα 

χιλιάδα

Πρόσθεσε
 1 δεκάδα 

εκατομμυρίων
Αφαίρεσε 

1000

Πρόσθεσε 
1 εκατομμύριο

Αφαίρεσε 
1 εκατοντάδα

χιλιάδα

875 400 000

Αφαίρεσε 
1 δεκάδα
χιλιάδα

Πρόσθεσε 
1 δεκάδα 

εκατομμυρίων
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EX ΔX X E Δ Μ

3 3 3 3 3 3

Η αξία του ψηφίου στην μπλε 
κάρτα είναι το 1

10
 της αξίας 

του ψηφίου στη μοβ κάρτα.Η αξία του ψηφίου στην ροζ κάρτα
είναι 1000 φορές μεγαλύτερη από την

αξία του ψηφίου στην μπλε κάρτα.

(α)  Με ποιο από τα δύο παιδιά συμφωνείς; Να επεξηγήσεις.

(β) Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα. 

Παράδειγμα:

« 10 φορές μεγαλύτερη »

Η αξία του ψηφίου στην 
κίτρινη κάρτα είναι 10 
φορές μεγαλύτερη από 
την αξία του ψηφίου στην 
κόκκινη κάρτα.

« 100 φορές μεγαλύτερη » « 1
10

 της »

(γ) Να συμπληρώσεις το δεκαπλάσιο και το 1
10

 του κάθε αριθμού.

Αριθμός Δεκαπλάσιο του αριθμού  1
10

 του αριθμού

10

000080

000500

009000

60 000

7 000 000

Μίλτος

Νεόφυτος6.
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7. Να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν.

(α) 80 000 x 10 =  (β) 5200 x 100 =      

(γ)  x 600 000 = 6 000 000 (δ) 57 000 x  = 5 700 000     

(ε) 40 000 Ö 10 =  (στ) 9700 Ö 100 =     

(ζ) 600 000 Ö  = 60 000 (η)  Ö 100 = 570 000      

(β) Να συμπληρώσεις με το κατάλληλο σύμβολο <, > ή =.

(i) 3 728 173    2 983 177 (ii) 743 828    91 837 (iii) 428 271    910 286

(iv) 1 653 002    1 563 007 (v) 762 830    7 268 030 (vi) 581 739    518 397

(vii) 5 400 000+27 950    5 500 000 (viii) 1 928 302    1 900 000+30 000

Πλανήτης
Μέση απόσταση από 

τον ήλιο (km)

Ερμής 58 000 000

Άρης 228 000 000

Ποσειδώνας 4 300 000 000

Δίας 751 000 000

Αφροδίτη 104 500 000

Κρόνος 1 370 000 000

Ουρανός 2 700 000 000

Γη 150 000 000

8.(α)  Να μελετήσεις τον πιο κάτω πίνακα και να γράψεις τους πλανήτες με τη σειρά, αρχίζοντας 
από αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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9. Να απαντήσεις στις ερωτήσεις, με βάση τις πληροφορίες του πίνακα. 

(α)  Ποια ήπειρος είχε τον μεγαλύτερο πληθυσμό και ποια τον μικρότερο, σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή πληθυσμού; Ίσχυε το ίδιο και στις προηγούμενες απογραφές;

(β)  Σε ποια δεκαετία παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού στην Ευρώπη; Ίσχυε το 
ίδιο και για τις άλλες ηπείρους; 

Απογραφή πληθυσμού στις πέντε ηπείρους ανά δεκαετία

1990 2000 2010

Αμερική 727 488 767 841 695 330 942 692 345

Ασία 3 213 123 453 3 717 371 723 4 165 440 162

Αφρική 629 986 878 808 304 337 1 031 083 666

Ευρώπη 723 248 103 729 105 436 740 308 364

Ωκεανία 26 969 366 31 223 602 36 658 945

Χρονολογία
Ήπειρος

Βόρειος
Αμερική

Αφρική

Ευρώπη
Ασία

Ωκεανία

Νότιος
Αμερική
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(α)  Ο πίνακας παρουσιάζει τις τιμές εισόδου και εξόδου μιας αριθμομηχανής.

(β) Η πιο κάτω μηχανή ακολουθεί έναν διαφορετικό κανόνα. 

(i) Να περιγράψεις λεκτικά τον κανόνα που ακολουθεί η μηχανή.

(ii)  Να εκφράσεις τον αριθμό που θα εμφανιστεί στην έξοδο της μηχανής, αν στην είσοδο τοποθετηθεί 
ο αριθμός x.

 

Είσοδος Έξοδος
1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Είσοδος Έξοδος
2 5

5 11

7 15

9 19

12 25

Είσοδος

Έξοδος

Έξοδος

Είσοδος

ΔιεΔιε               εύνηση εύνηση 

ΜαθήματαΜαθήματα 8, 9
10και

(i) Να περιγράψεις λεκτικά τον κανόνα που ακολουθεί η μηχανή.

(ii)  Να εκφράσεις τον αριθμό που θα εμφανιστεί στην έξοδο της μηχανής, αν στην είσοδο τοποθετηθεί 
ο αριθμός ψ.
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•  Για να αναπαραστήσουμε ποσότητες που μεταβάλλονται, χρησιμοποιούμε γράμματα (ή σύμβολα), τα 
οποία ονομάζονται μεταβλητές. Μια μαθηματική έκφραση που περιλαμβάνει πράξεις με αριθμούς 
και μεταβλητές ονομάζεται αλγεβρική παράσταση.

Παραδείγματα:

Ένα γήπεδο έχει πλάτος κ μέτρα. Το μήκος του είναι κατά 30 μέτρα μεγαλύτερο από το πλάτος του.

Μια αλγεβρική παράσταση που εκφράζει το μήκος του γηπέδου σε σχέση με το πλάτος του είναι: 
κ + 30

•  Αν αντικαταστήσουμε σε μια αλγεβρική παράσταση όλες τις μεταβλητές με αριθμούς και κάνουμε 
τις πράξεις, τότε το αποτέλεσμα που θα προκύψει ονομάζεται αριθμητική τιμή της αλγεβρικής 
παράστασης.

Παραδείγματα:

Αν κ = 15, η αριθμητική τιμή της αλγεβρικής παράστασης κ + 30 είναι:

15 + 30 = 45
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2. Να συμπληρώσεις στον πίνακα την αλγεβρική παράσταση ή τη λεκτική έκφραση που λείπει.

1. Να περιγράψεις λεκτικά τον κανόνα που ακολουθεί η μηχανή.

Τριπλασιάζω τον αριθμό εισόδου και αφαιρώ 1. Για παράδειγμα:

(3  2) - 1 = 5

(3  5) - 1 = 14

(3  8) - 1 = 23

(3  10) - 1 = 29

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα

Είσοδος Έξοδος
2 5

5 14

8 23

10 29

Λύση:

Λύση:

Λεκτική έκφραση Αλγεβρική παράσταση

(α) προσθέτω κ στο 7 7 + κ

(β) διπλασιάζω το μ και αφαιρώ 2 (2  μ) - 2

Έξοδος

Είσοδος

3. Να υπολογίσεις την αριθμητική τιμή της αλγεβρικής παράστασης Α = 5 + (3  ψ), αν το ψ = 6. 

Α = 5 + (3  ψ) = 5 + (3  6) = 5 + 18 = 23

Λύση:

Η πράξη του πολλαπλασιασμού 
συμβολίζεται με «x» ή με «  ».
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1. (α) Να αντιστοιχίσεις κάθε πίνακα με τον κανόνα που ακολουθεί.

2. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

Παράδειγμα:

(β)  Να γράψεις μια αλγεβρική παράσταση, για να εκφράσεις τον αριθμό στην έξοδο κάθε πίνακα, αν 
στην είσοδο τοποθετηθεί ο αριθμός ν.

 Πίνακας Α: ________ Πίνακας Β: ________ Πίνακας Γ: _________

Είσοδος Έξοδος
3 18

5 20

10 25

42 57

Είσοδος Έξοδος
2 12

4 24

9 54

11 66

Είσοδος Έξοδος
1 3

3 7

7 15

20 41

Διπλασιάζω τον αριθμό 
εισόδου και προσθέτω 1

Πολλαπλασιάζω τον 
αριθμό εισόδου επί 6

Προσθέτω 15 στον 
αριθμό εισόδου

Αφαιρώ 1 από τον αριθμό 
εισόδου

 

Είσοδος Έξοδος
1 0
4 3

6 5

9 8

12 11

ν ν - 1

Είσοδος Έξοδος
15 24
34 43

47

61 70

82

ν

Είσοδος Έξοδος
1 3
4

6 18

10

25 75

ν

Πίνακας Α Πίνακας Β Πίνακας Γ

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες
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3. Να γράψεις μια αλγεβρική παράσταση για κάθε λεκτική έκφραση, όπως στο παράδειγμα.

(α) προσθέτω 1 στο x 

(β) αφαιρώ 3 από το ψ 

(γ) το μισό του ν 

(δ) πολλαπλασιάζω το ψ επί 4 

(ε) αφαιρώ ν από το 10 

(στ) 6 περισσότερα από το x 

(ζ) διπλασιάζω το ν και προσθέτω 5 

4. Να γράψεις μια κατάλληλη αλγεβρική παράσταση για κάθε πρόβλημα, όπως στο παράδειγμα. 

Παράδειγμα: 
(α)  Η θερμοκρασία το πρωί ήταν 22°C. Μέχρι το 

μεσημέρι, η θερμοκρασία ανέβηκε ν °C. Πόση ήταν η 
θερμοκρασία το μεσημέρι;

22 + ν

(β)  Σε ένα σακούλι υπάρχουν μπλε και κόκκινοι βόλοι. 
Όλοι οι βόλοι είναι 20. Πόσοι είναι οι μπλε βόλοι, αν 
οι κόκκινοι βόλοι είναι ψ;

(γ)  Σε έναν χώρο στάθμευσης υπάρχουν ν αυτοκίνητα. 
Πόσοι είναι συνολικά οι τροχοί των αυτοκινήτων, αν 
το κάθε αυτοκίνητο έχει 4 τροχούς;

(δ)  Σε μια αγωνιστική περίοδο ο Ιάσονας έβαλε 4 
τέρματα λιγότερα από τον Αντώνη. Πόσα τέρματα 
έβαλε ο Ιάσονας, αν ο Αντώνης έβαλε x τέρματα; 

(ε)  Σε ένα ενυδρείο υπάρχουν ν ψάρια. Τα μισά από αυτά 
είναι χρυσόψαρα. Πόσα χρυσόψαρα υπάρχουν στο 
ενυδρείο;

Παράδειγμα:

Προσθέτω 2 στο ν           ν + 2

sel.1-97.indd   79sel.1-97.indd   79 10/02/2020   2:34 PM10/02/2020   2:34 PM



80

5. Να εκφράσεις λεκτικά κάθε αλγεβρική παράσταση, όπως στο παράδειγμα.

6. Να υπολογίσεις την τιμή κάθε παράστασης, αν ν = 4.

(α) ν + 4            

(β) 8  ψ             

(γ) x – 5               

(δ) ν  5               

(ε) x ÷ 2               

(στ) ν – 1               

(ζ) 4 ÷ ν               

(η) (ψ  2) - 3 

(θ) (x ÷ 3) – 8 

(α) ν + 5 =  (β) ν - 2 = 

(γ) 2  ν =  (δ) ν  5 = 

(ε) 12 - ν  =  (στ) 20 ÷ ν =    

(ζ)  (3  ν ) + 1 =  (η) (ν + ν ) - 3 =  

(θ)  (10  ν ) + (ν ÷ 2) = 

(ι)  50 - (3  ν ) = 

Παράδειγμα:

12 + ν              Προσθέτω το ν στο 12
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ΜαθήματαΜαθήματα 11 12και

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Α.  Ένα εστιατόριο διαθέτει τετράγωνα τραπέζια. Για ομάδες πελατών άνω των 4 ατόμων, τα 
τραπέζια ενώνονται, όπως φαίνεται πιο κάτω. 

Αριθμός τραπεζιών Αριθμός θέσεων

1

2

3

4

10

12

v

1 τραπέζι 2 τραπέζιa 3 τραπέζιa

(α) Να συμπληρώσεις τον πίνακα με βάση το πιο πάνω μοτίβο.

(β)  Να εκφράσεις λεκτικά έναν κανόνα με βάση τον οποίο μπορείς να υπολογίσεις τον αριθμό των 
θέσεων για οποιονδήποτε αριθμό τραπεζιών.

Μπορεί να αξιοποιηθεί το εφαρμογίδιο:
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Chairs/
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ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες
1.  Να συμπληρώσεις τον πίνακα, όπως στο παράδειγμα. Στη συνέχεια, να εκφράσεις λεκτικά τον 

κανόνα που ακολουθεί.

Αριθμός 
Σχήματος

Αριθμός μπλε 
τριγώνων

Αριθμός κόκκινων 
τετραγώνων

Συνολικός αριθμός 
σχημάτων

1 4 1 4 + 1 = 5

2

3

7

ν

Αριθμός 
Σχήματος

Αριθμός κίτρινων 
τετραγώνων

Αριθμός μπλε 
τετραγώνων

Συνολικός αριθμός 
τετραγώνων

1 1 2  1 = 2 1 + (2  1) = 3

2

3

9

ν

Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα 3

Κανόνας μοτίβου: 

Κανόνας μοτίβου: 

(α)

(β)

Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα 3

Παράδειγμα:

Παράδειγμα:
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2.  Ο Αντώνης και η Θάλεια χρωμάτισαν το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο, όπως παρουσιάζεται 
πιο κάτω.

Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα 3 Σχήμα 4

Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα 3 Σχήμα 4

(α) Να εκφράσεις με λόγια τον κανόνα που χρησιμοποιεί κάθε παιδί, για να χρωματίσει το μοτίβο. 

Θάλεια: 

Αντώνης: 

(β) Πόσα μπλε και πόσα πράσινα τετράγωνα θα έχει το 20ο σχήμα στο μοτίβο κάθε παιδιού;

Αντώνης

Θάλεια
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ΜάθημαΜάθημα 13

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

 Η Αλίκη, η Βάσια, ο Γιάννης και ο Δημήτρης πήγαν σε ένα εστιατόριο. Να χρησιμοποιήσεις τις 
πληροφορίες και να συμπληρώσεις τον πίνακα, για να βρεις τι παράγγειλε ο καθένας.

• Κανένα από τα κορίτσια δεν έφαγε θαλασσινά.

• Στον Γιάννη δεν αρέσουν τα ζυμαρικά.

• Η Αλίκη είναι χορτοφάγος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

1 κοτόπουλο φιλέτο

1 μακαρονάδα με θαλασσινά

1 τσιπούρα

1 μπιφτέκι λαχανικών

Κοτόπουλο 
φιλέτο

Μακαρονάδα 
με θαλασσινά

Τσιπούρα
Μπιφτέκι 
λαχανικών

Αλίκη 

Βάσια

Γιάννης

Δημήτρης
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1.  H Ελένη, ο Χρίστος, ο Αντώνης και η Ανδριανή είναι αθλητές του στίβου. Να χρησιμοποιήσεις τις 
πιο κάτω πληροφορίες, για να βρεις το άθλημα κάθε αθλητή.

• Κανένα από τα κορίτσια δεν αγωνίζεται στα άλματα. 

• Ο Χρίστος δεν είναι αθλητής στο άλμα εις μήκος. 

• Η Ελένη δεν είναι μαραθωνοδρόμος.

Αθλήματα
Δρόμος ταχύτητας 100 m

Άλμα εις ύψος
Άλμα εις μήκος

Μαραθώνιος δρόμος

ΔραστηριότηταΔραστηριότητα
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1. Να παρατηρήσεις τις εικόνες και να απαντήσεις τις ερωτήσεις.

Β. 

(α) Ποια είναι η απόσταση μεταξύ του αεροπλάνου και του υποβρυχίου;

(β) Σε ποια θέση θα βρεθεί το αεροπλάνο, αν κατέβει 300 μέτρα;

(γ) Σε ποια θέση θα βρεθεί το υποβρύχιο, αν ανέβει 200 μέτρα;

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

Α.  Ο γλάρος βρίσκεται 35 m πάνω από την 
  επιφάνεια της θάλασσας. Ο ξιφίας βρίσκεται 
 20 m κάτω από την επιφάνεια  της θάλασσας 
  και η πέρκα 30 m κάτω από την επιφάνεια 
  της θάλασσας.

(α)  Να σημειώσεις τη θέση του γλάρου, του ξιφία  
 και της πέρκας στην αριθμητική γραμμή.

(β) Ποιο ζώο βρίσκεται πιο μακριά από την 
 επιφάνεια της θάλασσας;

 

 

(γ)  Ποιο ζώο βρίσκεται πιο κοντά στην 
   επιφάνεια της θάλασσας;

 

 

5000

0
-1200

Δραστηριότητες ενότηταςΔραστηριότητες ενότητας
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2.  Να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν στις αριθμητικές γραμμές.

 (α)

 (β)

0 10 30-20

0 2-6-8

4.  Τα θερμόμετρα παρουσιάζουν τις θερμοκρασίες σε δύο διαφορετικές πόλεις. Να υπολογίσεις τη 
  διαφορά ανάμεσα στις δύο θερμοκρασίες.

20

10

0

0C

3. Να  υπολογίσεις τη θερμοκρασία ύστερα από κάθε μεταβολή.

(α) (β) (γ)

Αύξηση κατά 40C Μείωση κατά 2  0C Μείωση κατά 60C

-10

0

10

+2

-10

0

10

+4

-10

0

10

-2
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6.  Η θερμοκρασία μέσα στο αεροπλάνο είναι 20°C. Η θερμοκρασία έξω από το αεροπλάνο είναι 
  -30°C. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών θερμοκρασιών; 

5.  Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις ψηλότερες και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε μια πόλη 
για πέντε μέρες.  

(α)  Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ψηλότερη και τη χαμηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε 
τη Δευτέρα;

(β)  Ποια μέρα η διαφορά μεταξύ της ψηλότερης και της χαμηλότερης θερμοκρασίας ήταν 9 βαθμοί;

Θερμοκρασία (0C)
Ψηλότερη Χαμηλότερη

Δευτέρα +7 0

Τρίτη +6 -2

Τετάρτη +8 -2

Πέμπτη +9 +1

Παρασκευή +4 -5
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8. Να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν. 

 (α) 400 000 x 10 =  (β) 312 000 x 100=  

 (γ)   x 10 = 3 000 000 (δ) 2 400 000 x  = 24 000 000

 (ε) 150 000 000 Ö 100 =  (στ) 5 600 000 000 Ö 1000 =  

 (ζ) 700 000 Ö  = 700 (η)  Ö 100 = 1 500 000

7. Ο πίνακας παρουσιάζει την αξία θέσης των ψηφίων του αριθμού 513 397 911.

Χιλιάδες Εκατομμύρια Εκατομμύρια Χιλιάδες Μονάδες
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άδ
ες

5 1 3 3 9 7 9 1 1

(α) Ποιο είναι το ψηφίο στη θέση των δεκάδων εκατομμυρίων; 

(β) Ποιο είναι το ψηφίο στη θέση των εκατοντάδων εκατομμυρίων; 

(γ)  Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η αξία του ψηφίου 3 στη θέση των μονάδων 
εκατομμυρίων από την αξία του ψηφίου 3 στη θέση των εκατοντάδων 
χιλιάδων; 

(δ)  Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η αξία του ψηφίου 9 στη θέση των δεκάδων 
χιλιάδων από την αξία του ψηφίου 9 στη θέση των εκατοντάδων; 

(ε)  Πόσες φορές μικρότερη είναι η αξία του ψηφίου 1 στη θέση των μονάδων από 
την αξία του ψηφίου 1 στη θέση των δεκάδων;
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9. Να συμπληρώσεις με το κατάλληλο σύμβολο <, > ή =.

(α) 9 018 362    901 836 (β) 618 273    618 237 (γ) 1 653 002    2 014 112

(δ) 42 887    428 781 (ε) 1 457 800    875 200 (στ) 48 752 000    48 572 000

(ζ) 7 183 725    7 000 000 + 182 000 (η) 5 900 000 + 6750    5 000 000 + 906 750

10. Να γράψεις μια αλγεβρική παράσταση για κάθε λεκτική έκφραση.

(α) αφαιρώ 8 από το ψ 

(β) προσθέτω 7 στο ψ 

(γ) πολλαπλασιάζω το 6 επί ψ 

(δ) διαιρώ το ψ διά 2 

(ε) προσθέτω 3 στο ψ και διπλασιάζω 

(στ) αφαιρώ χ από το 5 και τριπλασιάζω 
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11.   Να γράψεις μια κατάλληλη αλγεβρική έκφραση για κάθε πρόβλημα. 

Ένα φυτό είχε ύψος ν cm. Μεγάλωσε 
κατά 7 cm. Πόσο έγινε το ύψος του 
φυτού;

Η Φανή έχει μια κορδέλα μήκους 7 m. 
Πόση κορδέλα θα της απομείνει αν 
χρησιμοποιήσει ν μέτρα κορδέλας;

Μια οθόνη αφής ζυγίζει ν kg. Πόσα kg 
θα ζυγίζουν 7 οθόνες αφής;

Ένα βιβλίο που στοίχιζε ν ευρώ είχε 
έκπτωση €7. Ποια είναι η τιμή του 
βιβλίου μετά την έκπτωση;

12. Να εκφράσεις λεκτικά κάθε αλγεβρική παράσταση.

 (α) 3 + ν 

 (β) ν  5 

 (γ) 9 - x            

 (δ) 4 Ö ψ                

 (ε) (ψ Ö 3) + 8 

13. Να υπολογίσεις την αριθμητική τιμή κάθε αλγεβρικής παράστασης, αν α = 6.

 (α) 10 + α =    (β) α - 3 =

 (γ) α  8 =    (δ) 36 Ö α =

 (ε) (α + 8)  2 =    (στ) (20 - 8) Ö α =

 (ζ) (α + α)  4 =    (η) (5 + α) - (α Ö 2) =
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14.  Να συμπληρώσεις στον πίνακα τις τιμές εισόδου ή εξόδου κάθε αριθμομηχανής και να εκφράσεις 
λεκτικά τον κανόνα που ακολουθεί καθεμιά. 

Κανόνας:

Κανόνας:

Είσοδος Έξοδος

10 2

15 3

25 5

7

10
15

ν

Είσοδος Έξοδος

1 2

2 4

6 12

10

25
42

ν

Είσοδος

Έξοδος

Έξοδος

Είσοδος(α)

(β)

Κανόνας:

Είσοδος Έξοδος

10 19

12 23

15 29

18

39
49

ν
Έξοδος

Είσοδος(γ)
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16. Να επιλύσεις το πρόβλημα. 

15.  Να συμπληρώσεις τον πίνακα με βάση το μοτίβο και να εκφράσεις λεκτικά τον κανόνα που 
ακολουθεί.

Αριθμός σχήματος
Αριθμός μπλε 
τετραγώνων

Αριθμός κόκκινων 
τετραγώνων

Συνολικός αριθμός 
τετραγώνων

1

2

3

4

7

ν

Κανόνας μοτίβου:

Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα 3

Ο Σάββας, ο Δήμος, η Ελένη και η Αγγελική παίζουν από ένα διαγορετικό όργανο (βιολί, 
σαξόφωνο, ντραμς, μεταλλόφωνο). Να χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες για να βρεις ποιο 
όργανο παίζει το κάθε παιδί.

• Κανένα από τα κορίτσια δεν παίζει πνευστό όργανο.
• Κανένα από τα αγόρια δεν παίζει μεταλλόφωνο.
• Η Αγγελική παίζει έγχορδο όργανο.
• Ο Σάββας δεν παίζει ντραμς.
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Δραστηριότητες εμπλουτισμούΔραστηριότητες εμπλουτισμού

1.  Η πινακίδα παρουσιάζει το υψόμετρο και τη θερμοκρασία στα τρία επίπεδα του χιονοδρομικού 
κέντρου «Χιονοδρομίες».

(α) Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η θερμοκρασία καθώς αυξάνεται το υψόμετρο;

(β) Να συμπληρώσεις τον πιο πάνω πίνακα, με βάση τις πληροφορίες. 

• Το μεσημέρι, η θερμοκρασία και στα τρία επίπεδα ανέβηκε κατά 3°C σε σχέση με το πρωί.

•  Το απόγευμα, η θερμοκρασία και στα τρία επίπεδα μειώθηκε κατά 2°C σε σχέση με το μεσημέρι.

Υψόμετρο
(m) Eπίπεδα

Θερμοκρασία (°C)

8:00 π.μ. 12:00
το μεσημέρι 4:00 μ.μ.

1200 1 -2

1700 2 -5

2200 3 -8

Χιονοδρομικό κέντρο ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣΧιονοδρομικό κέντρο ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ

-20

-15

-10

-5

5

10

15

20

0
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2.  Σε ένα παιχνίδι γνώσεων κάθε διαγωνιζόμενος κερδίζει 8 βαθμούς για κάθε ορθή απάντηση και 
χάνει 8 βαθμούς για κάθε λανθασμένη απάντηση. Πιο κάτω παρουσιάζεται η τελική βαθμολογία 
τριών διαγωνιζομένων. Με ποιο τρόπο είναι δυνατόν κάθε διαγωνιζόμενος να συγκέντρωσε τους 
βαθμούς του, αν όλοι έδωσαν και ορθές και λανθασμένες απαντήσεις; 

16

Άννα

-16

Δήμος

24

Πάνος

3. Να γράψεις τον επόμενο αριθμό του:

• 1 000 000 000 

• 199 099 099                                

• 999 999 999                        

• 11 999 999 999 
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4. Κάθε μια από τις πιο κάτω μηχανές εκτελεί μια διαφορετική πράξη.

• Η μηχανή Α πολλαπλασιάζει τον αριθμό εισόδου επί 3.
• Η μηχανή Β προσθέτει στον αριθμό εισόδου το 1
• Η μηχανή Γ αφαιρεί από τον αριθμό εισόδου το 2.
Με ποια σειρά πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι μηχανές, ώστε από τον αριθμό 5 να προκύψει 
ο αριθμός 16;

Είσοδος

Έξοδος

Είσοδος

Έξοδος

Είσοδος

Έξοδος

Α Β Γ

5.  Οι οργανισμοί των φυτών και των ζώων δημιουργούνται από μικροσκοπικά κύτταρα που είναι 
ορατά μόνο με το μικροσκόπιο. Οι πιο κάτω εικόνες παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο 
οργανισμός ενός αστερία αρχίζει να δημιουργείται από ένα κύτταρο. Το κύτταρο διαιρείται σε 
άλλα δύο κύτταρα. Έπειτα, καθένα από τα νέα κύτταρα διαιρείται σε άλλα δύο κύτταρα.

 (α)  Οι αριθμοί των κυττάρων σε κάθε εικόνα σχηματίζουν ένα μοτίβο. Να καταγράψεις στον 
   πίνακα τον αριθμό των κυττάρων κάθε όρου του μοτίβου.

 (β)  Ποιος είναι ο κανόνας του μοτίβου;

 (γ)  Πόσα κύτταρα θα υπάρχουν στον 10ο όρο του μοτίβου;

Όρος 1oς 2oς 3oς 4oς 5oς 6oς

Αριθμός
κυττάρων 1 2

1 2 3 4
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6.  Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συμμετέχουν 32 εθνικές ομάδες. Οι ομάδες χωρίζονται 
σε ομίλους. Κάθε όμιλος αποτελείται από 4 ομάδες. Κάθε ομάδα αγωνίζεται σε ένα παιχνίδι με 
καθεμιά από τις άλλες 3 ομάδες του ομίλου της. 

7.  Οι σελίδες ενός παραμυθιού είναι αριθμημένες από το 1 μέχρι το 50. Ποιο είναι το άθροισμα όλων 
των ψηφίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αρίθμηση των σελίδων; (Για παράδειγμα, για τη σελίδα 
29 χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφία «2» και «9»).

Να υπολογίσεις τον συνολικό αριθμό των αγώνων που διεξάγονται στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
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ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ

•  Να ορίζουμε και να περιγράφουμε μετασχηματισμούς, όπως η συμμετρία ως προς άξονα, 
η παράλληλη μεταφορά και η περιστροφή ως προς σημείο.

• Να αναγνωρίζουμε τα στερεά σχήματα και τα χαρακτηριστικά τους.

• Να αναγνωρίζουμε τα αναπτύγματα στερεών σχημάτων.
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ΜαθήματαΜαθήματα

ΕξερεύνΕξερεύν               σηση
1, 2
και3 4

Ο Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972 μ.Χ.) ήταν Ολλανδός εικαστικός καλλιτέχνης. Στη γραφική 
του τέχνη, απεικόνιζε μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των σχημάτων, των μορφών και του χώρου.

Να περιγράψεις τον τρόπο δημιουργίας των πιο κάτω σχεδίων στους πίνακες ζωγραφικής του 
Escher. 
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ΔιεΔιε               εύνησηεύνηση

Να χρησιμοποιήσεις το πιο κάτω εφαρμογίδιο.

Να επιλέξεις τα πλήκτρα Α, Β, Γ και Δ διαδοχικά και να περιγράψεις τον τρόπο με τον οποίο έχει 
καλυφθεί το παραλληλόγραμμο.

https://www.geogebra.org/m/yn8vvupz
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•  Παράλληλη μεταφορά ονομάζουμε τον μετασχηματισμό στον οποίο κάθε σημείο ενός σχήματος 
μετακινείται προς την ίδια κατεύθυνση και σε ίση απόσταση. Τα δύο σχήματα είναι ίσα μεταξύ τους.

Παράδειγμα: 
Το τετράγωνο Α’ προκύπτει από μια παράλληλη μεταφορά του τετραγώνου Α. Κάθε σημείο του 
τετραγώνου Α μετακινείται 5 μονάδες δεξιά.

•  Περιστροφή ονομάζουμε τον μετασχηματισμό στον οποίο κάθε σημείο ενός σχήματος περιστρέφεται 
γύρω από ένα σταθερό σημείο του επιπέδου (κέντρο του μετασχηματισμού) με γωνία περιστροφής 
θ°. Τα δύο σχήματα είναι ίσα μεταξύ τους.

Παράδειγμα: 

Το τρίγωνο Β’ προκύπτει από μια περιστροφή του τριγώνου Β με κέντρο το σημείο Κ και γωνία 180° 
δεξιόστροφα. 

A A΄

B

B΄

K
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• Συμμετρία ως προς άξονα 

Παραδείγματα:

• Τα σημεία Κ και Κ’ είναι συμμετρικά με άξονα συμμετρίας την ευθεία ε. 

• Τα σημεία Κ και Κ’ ισαπέχουν από την ευθεία ε (2 μονάδες)

• Τα ευθύγραμμα τμήματα ΚΑ και Κ’Α είναι κάθετα στην ευθεία ε. 

• Τα σχήματα Γ και Γ’ είναι συμμετρικά με άξονα συμμετρίας την ευθεία ε. 

•  Το σχήμα Γ’ δημιουργείται από το σύνολο των συμμετρικών σημείων του σχήματος Γ ως προς την 
ευθεία ε. 

Γ΄Γ

ε

K

A ε

K΄
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1.  Να εξηγήσεις ποιο είδος μετασχηματισμού (μεταφορά, περιστροφή, συμμετρία ως προς άξονα)
παρουσιάζεται σε κάθε εικόνα. 

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα

Λύση:

(α)  Μεταφορά: Κάθε σημείο του τριγώνου Α μετακινείται 4 
τετράγωνα προς τα κάτω. 

(β)  Συμμετρία ως προς άξονα: Το τραπέζιο Β και το τραπέζιο 
Β’ είναι συμμετρικά με άξονα συμμετρίας την ευθεία ε. 

(γ)  Περιστροφή: Το τρίγωνο Γ περιστρέφεται γύρω από το 
σημείο Κ  κατά 90° δεξιόστροφα.

(α) (γ)(β)

A΄

A B΄B

B΄B

ε

Γ΄

Γ
K

A΄

A

Γ΄

Γ
K
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ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

1. Να μεταφέρεις το αρχικό σχήμα σύμφωνα με τις οδηγίες, όπως στο παράδειγμα.

(α) μεταφορά 6 τετράγωνα προς τα πάνω

(γ)   μεταφορά 7 τετράγωνα προς τα δεξιά

μεταφορά 5 τετράγωνα προς τα δεξιά

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

ψ

χ
11 12 13 14

9

10

11

12

13

14

A B

Δ Γ

Á B́

Δ́ Γ́ 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

ψ

χ
11 12 13 14

9

10

11

12

13

14

Ε

Ζ
Η

(β) μεταφορά 8 τετράγωνα προς τα κάτω

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

ψ

χ
11 12 13 14

9

10

11

12

13

14

Θ Ι

Λ Κ

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

ψ

χ
11 12 13 14

9

10

11

12

13

14

Μ Ν

Ο Ξ

Παράδειγμα: 
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2.  Να βάλεις σε κύκλο το σχήμα που απεικονίζει το αρχικό σχήμα, όταν αυτό  περιστρέφεται γύρω 
από το σημείο Κ, δεξιόστροφα κατά:

(α) 90ο

(α) 180ο

A. B. Γ. Δ.

A. B. Γ. Δ.

Κ

Αρχικό σχήμα

Κ

Αρχικό σχήμα

(γ) 90ο

(δ) 180ο

A. B. Γ. Δ.

A. B. Γ. Δ.

Κ

Κ
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3. (α)  Η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή είναι άξονας συμμετρίας. Να σχεδιάσεις το συμμετρικό του 
κάθε σχήματος.

(β) Να κατασκευάσεις τον άξονα συμμετρίας, ώστε τα σχήματα να είναι συμμετρικά. 

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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4
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Γ Β
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Δ Ε

Η Ζ
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Γ΄ Β́

Ά

Γ Β

Α
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Δ Ε

Η Ζ

Ε  ́ Δ́

Ζ́ Ή
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4.  Να εξηγήσεις ποιο είδος μετασχηματισμού (συμμετρία ως προς άξονα, μεταφορά, περιστροφή) 
παρουσιάζεται σε κάθε εικόνα.

 (α) (β)   

 (γ) (δ)   
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5.

Με ποιο από τα δύο παιδιά συμφωνείς; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

ψ

χ
11 12 13 14

9

10

11

15 16

Το γαλάζιο τρίγωνο προέκυψε από 
τη μεταφορά του κόκκινου τριγώνου 
8 τετράγωνα δεξιά.

Τα τρίγωνα είναι συμμετρικά.
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ΜαθήματαΜαθήματα 5 6και

ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ

• Στερεά σχήματα

Πρίσμα (ορθό πρίσμα) είναι το στερεό που έχει δύο παράλληλες και ίδιες σε μέγεθος βάσεις. Όλες 
οι παράπλευρες έδρες του έχουν σχήμα ορθογωνίου.

Παραδείγματα:

Πυραμίδα είναι το στερεό που έχει μόνο μία βάση, η οποία είναι δυνατόν να έχει το σχήμα 
οποιουδήποτε πολυγώνου. Όλες οι παράπλευρες έδρες της έχουν σχήμα τριγώνου.

Παραδείγματα:

Τριγωνικό 
πρίσμα

Πενταγωνικό
πρίσμα

Τριγωνική 
πυραμίδα

Τετραγωνική 
πυραμίδα

Πενταγωνική 
πυραμίδα

Ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο

βάση

βάση

βάση

Κύβος
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• Χαρακτηριστικά στερεών σχημάτων

Ο κύβος έχει 6 έδρες, 12 ακμές και 8 κορυφές.

• Έδρα είναι η επίπεδη επιφάνεια ενός στερεού. 
• Ακμή είναι το ευθύγραμμο τμήμα που αποτελεί την τομή δύο εδρών. 
• Κορυφή είναι το σημείο τομής των ακμών.

Παράδειγμα:

έδρα
κορυφή

ακμή

sel.98 -132.indd   112sel.98 -132.indd   112 11/02/2020   9:00 AM11/02/2020   9:00 AM



113

ΔιεΔιε               εύνησηεύνηση

(α) Να συμπληρώσεις τον πίνακα.

(β)  Να συγκρίνεις το άθροισμα του αριθμού των εδρών και κορυφών (Ε + Κ) με τον αριθμό των ακμών 
(Α) κάθε πρίσματος. Τι παρατηρείς;

 

(γ)  Να γράψεις μια σχέση που να συνδέει το πλήθος των εδρών, των κορυφών και των ακμών ενός 
πρίσματος.

Πρίσμα Όνομα πρίσματος
Αριθμός

εδρών (Ε)
Αριθμός

κορυφών (Κ)
Αριθμός

ακμών (Α)

Α

Β

Γ

Δ

Α Γ ΔΒ
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Πυραμίδα
Αριθμός

εδρών (Ε)
Αριθμός

κορυφών (Κ)
Αριθμός

ακμών (Α)

Τριγωνική πυραμίδα

Τετρaγωνική πυραμίδα

Πενταγωνική πυραμίδα

Εξαγωνική πυραμίδα

(δ)  Να συμπληρώσεις τον πίνακα και να ελέγξεις κατά πόσο η πιο πάνω σχέση  ισχύει στην περίπτωση 
των πυραμίδων.

Τι παρατηρείς;
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• Στα στερεά ισχύει η πιο κάτω σχέση:

 Έδρες + Κορυφές = Ακμές + 2 

• Η πιο πάνω σχέση ονομάζεται και τύπος του Euler.

Παράδειγμα: 

Ο κύβος έχει 6 έδρες, 8 κορυφές και 12 ακμές. 

 6 + 8 = 12 + 2

Έδρες

Κορυφές
Ακμές
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1.  Να εφαρμόσεις τον τύπο του Euler, για να υπολογίσεις τον αριθμό των ακμών του πιο κάτω 
δεκάεδρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έδρες του είναι 10 και οι κορυφές του 7. 

Με βάση τη σχέση  Έδρες + Κορυφές = Ακμές + 2, προκύπτει ότι το στερεό έχει 15 ακμές, αφού: 
10 + 7 = Ακμές + 2

10 + 7 = 15 + 2

Άρα, το δεκάεδρο έχει 15 ακμές.

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα

Λύση:

δεκάεδρο
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ΔραστηριότηταΔραστηριότητα

1. Να εφαρμόσεις τον τύπο του Euler, για να συμπληρώσεις τον πίνακα. 

Σημείωση: Εναλλακτικά, για τη συμπλήρωση του πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εφαρμογίδιο 
από την ιστοσελίδα https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/
Interactives/Geometric-Solids/

Στερεό Αριθμός εδρών (Ε) Αριθμός κορυφών (Κ) Αριθμός ακμών (Α)

οκτάεδρο

8 6

δωδεκάεδρο

20

εικοσάεδρο

30
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ΜαθήμαΜαθήμα 7

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ

• Ανάπτυγμα ονομάζεται η δισδιάστατη αναπαράσταση ενός τρισδιάστατου σχήματος. 

Παραδείγματα: 

Αναπτύγματα πρισμάτων

Ανάπτυγμα κύβου Κύβος

Ανάπτυγμα ορθογωνίου
παραλληλεπιπέδου

Ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο
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Αναπτύγματα πυραμίδων

Ανάπτυγμα τετραγωνικής 
πυραμίδας

Ανάπτυγμα τριγωνικής 
πυραμίδας

Τετραγωνική πυραμίδα

Τριγωνική πυραμίδα
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

1.  Η Ειρήνη άρχισε να σχεδιάζει το ανάπτυγμα κάθε συσκευασίας. Να συνεχίσεις την εργασία της 
Ειρήνης.

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ

(β) 

(a) 
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2. (α)  Να συμπληρώσεις τον πίνακα, για να δείξεις ποια από τα πιο κάτω αναπτύγματα θα δώσουν 
πυραμίδες και ποια θα δώσουν πρίσματα, όταν διπλωθούν. 

Πρίσμα Πυραμίδα

Α

Ζ

Η

Β

Γ

EΔ

(β)  Να γράψεις ποιο από τα πιο πάνω αναπτύγματα αντιστοιχεί σε κάθε στερεό. 
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Δραστηριότητες ενότηταςΔραστηριότητες ενότητας

1. Να μεταφέρεις το αρχικό σχήμα σύμφωνα με τις οδηγίες, όπως στο παράδειγμα.

Παράδειγμα:

Μεταφορά 3 τετράγωνα δεξιά (α) Μεταφορά 5 τετράγωνα πάνω

 (β) Μεταφορά 4 τετράγωνα αριστερά (γ) Μεταφορά 4 τετράγωνα κάτω

Γ΄ Β΄

Α΄

Γ Β

Α

Δ Ε

Η Ζ

Ι

ΚΘ

Λ

Ν

ΞΜ

Ο
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2.  Να βάλεις σε κύκλο το σχήμα που θα προκύψει, όταν το αρχικό σχήμα  περιστραφεί γύρω από το 
σημείο Κ, δεξιόστροφα κατά:

(α) 90ο

(β) 180ο

(γ) 90ο

(δ) 180ο

κ

κ

κ

κ
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3.  (α)  Η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή είναι άξονας συμμετρίας. Να σχεδιάσεις το συμμετρικό του 
κάθε σχήματος.

(β) Να κατασκευάσεις τον άξονα συμμετρίας, ώστε τα σχήματα να είναι συμμετρικά. 

A

Δ

Β

Γ

(i)

(i)

(ii)

Δ

Η

Ε

Ζ

(ii)

Β

Β΄

Α Α΄
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4.  Να εξηγήσεις ποιο είδος μετασχηματισμού (συμμετρία προς άξονα, μεταφορά, περιστροφή) 
παρουσιάζεται σε κάθε εικόνα.

(α) (β)

(γ) (δ)
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Κατασκευή Α

Αριθμός εδρών: 

Αριθμός κορυφών: 

Αριθμός ακμών: 

Κατασκευή Β

Αριθμός εδρών: 

Αριθμός κορυφών: 

Αριθμός ακμών: 

Κατασκευή Γ

Αριθμός εδρών: 

Αριθμός κορυφών: 

Αριθμός ακμών: 

5. Να εφαρμόσεις τον τύπο του Euler, για να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν.

11

11

9

16

9

17
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6. Na αντιστοιχίσεις κάθε ανάπτυγμα με το αντίστοιχο στερεό σχήμα, όπως στο παράδειγμα. 

 α:  β:  γ:  δ:  ε:  στ:  ζ:  η:    

4.

8.

α

δ
ε

β γ

στ

η
ζ

1.

5. 7.6.

2. 3.

6
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Δραστηριότητες εμπλουτισμούΔραστηριότητες εμπλουτισμού

1.  Να σημειώσεις με   τα σχέδια που έχουν άξονα συμμετρίας.

2. Το τετράγωνο Ά Β΄Γ΄Δ́  είναι το συμμετρικό του τετραγώνου ΑΒΓΔ, με άξονα συμμετρίας τη 
  διακεκομμένη γραμμή.

Ποιες είναι οι συντεταγμένες των κορυφών Α, Γ και Δ; Να επεξηγήσεις.

Α Β (12,17)

Δ Γ

Δ́ (6,9) Γ́ (12,9)

Ά (6,3) Β́ (12,3)
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3. Ποια θέση θα έχει ο δείκτης του φούρνου όταν περιστραφεί 270
ο με τη φορά των δεικτών του 

   ρολογιού;

4.  Πόσες μοίρες θα πρέπει να περιστραφεί δεξιόστροφα η εικόνα Α, ώστε να φαίνεται όπως την 
εικόνα Β ;

Εικόνα Α Εικόνα Β
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5.  Να αναφέρεις τους μετασχηματισμούς σε κάθε περίπτωση, όπως στο παράδειγμα. 

  (α)

  (β)

6. Ποιος είναι ο επόμενος όρος του μοτίβου; Να επεξηγήσεις.

              Α.                        Β.                        Γ.                        Δ.               

Α Β Γ Δ

Α  Β
aνάκλαση

Β  Γ Γ  Δ

Α Β Γ Δ

Α  Β Β  Γ Γ  Δ
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7.  Οι εικόνες παρουσιάζουν τις έδρες ενός κύβου. Να χρωματίσεις τους κύκλους στο ανάπτυγμα του 
κύβου, χρησιμοποιώντας τις εικόνες.

8.  Ο Γιάννης κατασκεύασε τα αναπτύγματα 3 στερεών. Στη συνέχεια έκοψε κάθε ανάπτυγμα σε 
2 μέρη. Να βρεις ποια κομμάτια πρέπει να ενωθούν για να κατασκευαστεί το ανάπτυγμα ενός 
στερεού. Να ονομάσεις το στερεό.

Α ΓΒ

Δ Ε Ζ
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