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προβληματίζομαι

w w w . t h r a n i a . c o m

Το ύψος της Μελίνας είναι 1,43 μέτρα. Ο Αλέξανδρος είναι 6 εκατοστά κοντύτερος
από τη Μελίνα. Η Ζωή είναι 12 εκατοστά πιο ψηλή από τον Αλέξανδρο. Ποιο είναι
το ύψος κάθε παιδιού;

... με δεκαδικούς αριθμούς

πρόβλημα 1ο

Η νονά μου αγόρασε για τα δύο βαφτιστήρια της από μία λαμπάδα και από ένα
πασχαλινό αυγό. Η κάθε λαμπάδα κόστιζε 12,40 ευρώ και το κάθε αυγό 4,50 ευρώ.
Πόσα χρήματα ξόδεψε συνολικά;

πρόβλημα 2ο

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα ήταν 22,5 βαθμούς. Την Τρίτη αυξήθηκε κατά 1,3
βαθμούς και την Τετάρτη μειώθηκε κατά 3,8 βαθμούς. Ποια ήταν η θερμοκρασία
την Τρίτη και την Τετάρτη;

πρόβλημα 3ο

Αγόρασα μία μπλούζα που κόστιζε 14,8 ευρώ, ένα ζευγάρι παπούτσια που κόστιζε
26,90 ευρώ και δύο ζευγάρια κάλτσες που έκαναν 3 ευρώ. Πόσα ρέστα πήρα από
50 ευρώ;

πρόβλημα 4ο

Για να φτιάξουμε κουλουράκια χρειαζόμαστε 3 κιλά αλεύρι. Εμείς όμως έχουμε 1,8
κιλά αλεύρι στο ντουλάπι. Πόσα κιλά αλεύρι χρειαζόμαστε ακόμα;

πρόβλημα 5ο
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