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Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και
διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με
άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές. Το υλικό διατίθεται
αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Το 1 κιλό μοσχάρι κοστίζει 9 ευρώ και το 1,5 κιλό κοτόπουλο κοστίζει 
7,50 ευρώ. Πόσο κοστίζουν τα 3/5 του κιλού και στις δύο περιπτώσεις;

πρόβλημα1.
λύση:

απάντηση:

Τα 2/5 των μαθητών ενός σχολείου είναι 140 μαθητές. Πόσοι είναι όλοι οι 
μαθητές; Επίσης, τα 6/10 όλων των μαθητών είναι αγόρια. Πόσα είναι τα κορίτσια;

πρόβλημα2.
λύση:

απάντηση:

Η κυρία Αρετή είναι 42 χρονών. Η ηλικία της κόρης της είναι ίση με τα 
3/7 της ηλικίας της μαμάς της. Ποια είναι η ηλικία της κόρης;

πρόβλημα3.
λύση:

απάντηση:
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πρόβλημα

1.

λύση:

απάντηση:
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