
                                   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ                    ΑΡ. ΦΥΛ. 18 
Επαναλήψεις προβλημάτων 

Όνομα: __________________________  
 
1. Ένα ελαιοτριβείο συσκεύασε ελαιόλαδο σε δοχεία των 3 λίτρων. Στη συνέχεια πούλησε 

το κάθε δοχείο με ελαιόλαδο 9 € και εισέπραξε 13.860 €. Πόσα λίτρα ελαιόλαδο 
συσκεύασε;  
Λύση 
 

 
 

 
Απάντηση: ____________________________________________________ 

 
2. Ένας εισαγωγέας σχολικών ειδών αποφάσισε να χαρίσει σε 2.310 μαθητές τετράδια 

και κάθε μαθητής θα έπαιρνε μια συσκευασία 8 τετραδίων. Αν στην κάθε συσκευασία 
έβαζε 7 τετράδια αντί για 8, σε πόσους μαθητές θα χάριζε τετράδια;  
Λύση 
 

 
 
 
 
 
Απάντηση: ____________________________________________________ 

3. Η κυρία Δώρα είναι τεχνίτρια χειροποίητων κοσμημάτων και αγόρασε 32 δωδεκάδες 
γαλάζια μαργαριτάρια και τριπλάσια ροζ μαργαριτάρια. Θέλει να χρησιμοποιήσει όλες 
τις χάντρες και να φτιάξει 48 βραχιόλια που θα είναι ακριβώς ίδια μεταξύ τους. Πόσα 
γαλάζια και πόσα ροζ μαργαριτάρια πρέπει να βάλει στο κάθε βραχιόλι; 
Λύση 
 

 
 
 
 
 
Απάντηση: ____________________________________________________ 

 
4. Ένα κατάστημα αγόρασε 70 ζευγάρια παπούτσια προς 22 € το ένα ζευγάρι. Τα 

πούλησε εισπράττοντας από το κάθε ζευγάρι 47 €. Πόσα χρήματα κέρδισε; 
Λύση 

 
 
 
 
Απάντηση: ____________________________________________________ 

 



5. Οι μαθητές ενός ιδιωτικού σχολείου αγόρασαν 330 κόκκινες, 440 χρυσές και 300 
ασημένιες χριστουγεννιάτικες μπάλες για να στολίσουν τα χριστουγεννιάτικα έλατα των 
τάξεων τους. Αν σε κάθε έλατο βάλουν 65 μπάλες, πόσα είναι τα έλατα που θα 
στολίσουν;    
Λύση 
 

 
 
 
 
 
Απάντηση: ____________________________________________________ 

 
6. Η γιαγιά Αναστασία μοίρασε στα εγγόνια της 200 €, ως δώρο Χριστουγέννων. Στα 

μικρότερα εγγόνια της έδωσε 20 € στο καθένα, ενώ στα μεγαλύτερα έδωσε 30 € στο 
καθένα. Πόσα ήταν τα εγγόνια της; 

Εξετάζουμε όλες τις πιθανές λύσεις: 

 Εγγόνια Χ   €                    Εγγόνια Χ   € 

• ____Χ____=_____  και  ____Χ____=_____ . Σύνολο: ______ εγγόνια. 
 

• ____Χ____=_____  και  ____Χ____=_____ . Σύνολο: ______ εγγόνια. 
 

• ____Χ____=_____  και  ____Χ____=_____ . Σύνολο: ______ εγγόνια. 
 
 

Απάντηση: Τα εγγόνια ήταν ή  ____ ή  ____ ή ____. 
 
7. Οι μαθητές της Δ΄ Τάξης του 10ου Δημοτικού σχολείου Ηλιούπολης ρώτησαν τη 

δασκάλα τους πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη χρονιά που ιδρύθηκε το σχολείο 
τους. Αυτή τους απάντησε ότι έχουν περάσει περισσότερα από 40 και λιγότερα από 50 
χρόνια. Αν διαιρέσεις την ηλικία του σχολείου με το 6 αφήνει υπόλοιπο 1, ενώ αν τη 
διαιρέσεις με το 7 δεν αφήνει υπόλοιπο. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη χρονιά 
που ιδρύθηκε το σχολείο; 

Λύση 

Δοκιμάζω τις προπαίδειες του ____ και του ____ που δίνουν αποτέλεσμα ανάμεσα 
στο ____ και το ____: 

•  (___Χ___)+___=___+___=____ 
• (___Χ___)+___=___+___=____ 
• (___Χ___)+___=___+___=____ 

•  (___Χ___)+___=___+___=____ 
• (___Χ___)+___=___+___=____ 
• (___Χ___)+___=___+___=____ 

Το αποτέλεσμα που είναι κοινό και στις δύο στήλες είναι η λύση του προβλήματος. 
Απάντηση: Έχουν περάσει  ______ χρόνια. 

 
 

 
 

 


