
blogs.sch.gr/smichailog 

Προβλήματα 

 

1.    Βρείτε δυο αριθμούς που έχουν άθροισμα 48 και διαφορά 20 

 

2.    Το δεκαπλάσιο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά 7 ισούται με το οχταπλάσιο του αριθμού αυτού 

αυξημένο κατά 21. Ποιος είναι ο αριθμός αυτός; 

 

3.    Αν η περίμετρος ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 68m και το μήκος του είναι 14m 

περισσότερο από το πλάτος του, ποιες είναι οι διαστάσεις του ορθογωνίου; 

 

4.    Το άθροισμα δυο αριθμών είναι –4 και η διαφορά τους 6. Ποιοι είναι οι αριθμοί αυτοί; 

 

5.    Δυο αριθμοί έχουν άθροισμα 21 κι ο ένας είναι διπλάσιος του άλλου. Να υπολογίσετε τους 

αριθμούς αυτούς. 

6.    Αν από το τετραπλάσιο ενός αριθμού αφαιρέσουμε 10, βρίσκουμε 14. Ποιος είναι ο αριθμός αυτός; 

 

7.    Ένας πατέρας είναι 41 χρονών και ο γιος του είναι 9. Σε πόσα χρόνια η ηλικία του πατέρα θα είναι 

τριπλάσια από την ηλικία του γιου; 

 

8.    Πριν 10 χρόνια η ηλικία της Αντιγόνης ήταν τετραπλάσια από την ηλικία της Ισμήνης. Τώρα η 

ηλικία της Αντιγόνης είναι διπλάσια από την ηλικία της Ισμήνης. Πόσο χρονών είναι τώρα η 

Αντιγόνη και πόσο είναι η Ισμήνη; 

 

9.    Το άθροισμα των ψηφίων ενός διψήφιου αριθμού είναι 12. Αν αντιστρέψουμε τη σειρά των 

ψηφίων, τότε ο αριθμός που θα προκύψει θα είναι τα 
4

7
του αρχικού αριθμού. Ποιος είναι ο αρχικός 

αριθμός; 

 

10.    Η Άσπα, η Βάσω και ο Άρης κέρδισαν συνολικά 120 ευρώ. Η Βάσω κέρδισε 20 ευρώ λιγότερα 

από την Άσπα και ο Άρης κέρδισε τα διπλά από τη Βάσω. Μπορείτε να βρείτε πόσα ευρώ κέρδισε 

ο καθένας; 

11.    Τα 
2

3
 ενός αριθμού αυξάνεται κατά 10 μονάδες ισούται με 24. Ποιος είναι ο αριθμός αυτός; 

 

12.    Ένας εργαζόμενος κερδίζει 18 ευρώ για κάθε ώρα που εργάζεται και του αφαιρούνται 3 ευρώ για 

κάθε ώρα που δεν εργάζεται . Αν πήρε 531 ευρώ μέσα σε 40 ώρες, πόσες ώρες από αυτές δεν 

εργάστηκε; 

 

13.    Η Νεφέλη είναι 15 χρόνια μεγαλύτερη από την Αλκμήνη. Πριν από 6 χρόνια η Νεφέλη είχε την 

εξαπλάσια ηλικία από την Αλκμήνη. Πόσο χρονών είναι τώρα η Νεφέλη και πόσο η Αλκμήνη;  

 

14.    Το μισό ενός αριθμού είναι κατά 10 μονάδες μεγαλύτερο από το 
1

6
 του αριθμού. Ποιος είναι ο 

αριθμός αυτός; 

 

15.    Βρείτε δυο διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς, τέτοιους ώστε το διπλάσιο του μικρότερου αριθμού 

να είναι κατά 18 μονάδες μεγαλύτερο από τον αριθμό. 

 

16.    Το άθροισμα δυο φυσικών αριθμών είναι 36. Αν διαιρέσουμε τον μεγαλύτερο με τον μικρότερο, 

παίρνουμε πηλίκο 2 και υπόλοιπο 3. Να βρείτε τους δυο φυσικούς αυτούς αριθμούς. 
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17.    Το μήκος ενός οικοπέδου, το οποίο έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, είναι κατά 8m 

μεγαλύτερο από το πλάτος του. Αν κάθε μια από τις διαστάσεις του οικοπέδου αυξηθεί κατά 2m, 

τότε το οικόπεδο αυξάνεται κατά 60m
2
 .Υπολογίστε τις διαστάσεις του οικοπέδου. 

 

18.    Το εμβαδόν ενός τετραγώνου είναι κατά 3cm
2
 μεγαλύτερο από το εμβαδόν ενός ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου. Το πλάτος του ορθογωνίου είναι 3cm μικρότερο από την πλευρά του 

τετραγώνου, ενώ το μήκος του ορθογωνίου είναι 4cm μεγαλύτερο από την πλευρά του τετραγώνου. 

Πόσα cm είναι η πλευρά του τετραγώνου; 

 

19.    Το άθροισμα τριών διαδοχικών ακεραίων είναι 24. Ποιοι είναι οι αριθμοί αυτοί; 

 

20.    Σε ένα διψήφιο αριθμό των δεκάδων είναι κατά 3 μεγαλύτερο από το ψηφίο των μονάδων, ενώ το 

άθροισμα των δυο ψηφίων ισούται με το 
1

7
του αριθμού. Να υπολογίσετε τον αριθμό αυτό. 

 

21.    Σε μια επιχείρηση εργάζονται 28 υπάλληλοι. Αν ο αριθμός των ανδρών που εργάζονται σε αυτή 

την επιχείρηση είναι τριπλάσιος από τον αριθμό των γυναικών, να υπολογίσετε πόσες γυναίκες και 

πόσους άνδρες εργαζόμενους έχει η επιχείρηση. 

 

22.    Ο Χάρης και ο Πέτρος ζυγίζουν συνολικά 170 κιλά. Αν ο Χάρης ζυγίζει 40 κιλά λιγότερο από το 

διπλάσιο του βάρους του Πέτρου, πόσο ζυγίζει ο καθένας; 

 

23.    Ένας εργάτης εκτελεί ένα έργο σε 10 ώρες και ένας άλλος εκτελεί το ίδιο έργο σε 15 ώρες. Να 

βρεθεί σε πόσες ώρες θα εκτελέσουν το έργο και οι δύο εργάτες εάν εργαστούν μαζί. 

 

24.    Ένας κτηνοτρόφος ρωτήθηκε πόσα πρόβατα έχει και απάντησε "αν είχα άλλα τόσα θα είχα πιο 

πολλά από 300, αν όμως είχα τα μισά θα είχα λιγότερα από 76". Πόσα πρόβατα είχε ο 

κτηνοτρόφος. 

 

25.    Ένας πατέρας είναι τώρα 20 χρόνια μεγαλύτερος από την κόρη του. Σε 8 χρόνια η ηλικία του 

πατέρα θα είναι 5 χρόνια περισσότερο από ότι θα είναι τότε το διπλάσιο της ηλικίας της κόρης του. 

Ποιες είναι τώρα οι ηλικίες πατέρα και κόρης;  

 


