
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)                  ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………. 
(επαναληπτικές ασκήσεις κεφαλαίων 5,6,7) 
 

1. Κάνε ό,τι χρειάζεται για να εκτελέσεις τις πράξεις και συμπλήρωσε δίπλα στους 
αριθμούς που πρέπει τη λέξη που ταιριάζει από την παρένθεση: 

(αφαιρετέος, 1ος προσθετέος, διαφορά, 2ος προσθετέος, γινόμενο, άθροισμα 
1ος παράγοντας, 2ος παράγοντας, μειωτέος) 

 
23 1ος προσθετέος  289,36     23,9 

       + 99,9                      - 88,3             Χ 123 
  
 
 
 
 
 
2. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω τετράγωνα, έτσι ώστε το άθροισμα των αριθμών 
κάθετα, οριζόντια και διαγώνια να είναι το ίδιο.
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3. Να συμπληρώσεις τον πίνακα του πολλαπλασιασμού: 
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4. Να συμπληρώσεις τις ισότητες: 
 
 

 

4,25 · ………… = 42,5   12,4 · ………… =12.400  0,36 · ………… =36 
4,25 · ………… =425   12,4 · ………… =0,124  0,36 · ………… =36.000 
4,25 · ………… =0,0425  12,4 · ………… =1,24   0,36 · ………… =0,036 



5. Να συμπληρώσεις τις λέξεις της παρένθεσης δίπλα στον τύπο που ταιριάζουν. 

(τέλεια διαίρεση, ατελής διαίρεση) 

Δ = δ · π  … … … … … … … … … … …  

Δ = δ · π + υ   και   δ < υ  … … … … … … … … … … …  

 Συμπλήρωσε τις προτάσεις σύμφωνα με όσα έμαθες για την τέλεια και την ατελή 
διαίρεση: 

 Στην ……………………….. διαίρεση ο διαιρέτης (δ) χωράει ακριβώς στο διαιρετέο (Δ) 

και η διαίρεση δεν αφήνει …………………………………  .Στην επαλήθευσή της  αρκεί να 
πολλαπλασιάσω το …………………………..  με το …………………………….  για να βρω το 
………………………………  . 

 Στην ……………………….. διαίρεση ο διαιρέτης (δ) δεν χωράει ακριβώς στο διαιρετέο 
(Δ) και η διαίρεση  αφήνει …………………………………  .Στην επαλήθευσή της πρέπει να 
πολλαπλασιάσω το …………………………..  με το ……………………………. και στο τέλος να 
προσθέσω και το ………………………………,  για να βρω το ………………………………  . 
 
6. Λύσε κάθετα στο πρόχειρο τις διαιρέσεις αφού κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές 
σύμφωνα με την ιδιότητα της διαίρεσης που λέει ότι μπορώ να πολλαπλασιάσω και το 
Διαιρετέο και το διαιρέτη με τον ίδιο αριθμό χωρίς να αλλάξει το πηλίκο: 
 

(2.365:1,2)   (36,98:4)   (1,236:0,12) 
 

7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

α) Ο πατέρας, η μητέρα και ο γιος 

(π+μ+γ) έχουν άθροισμα ηλικίας 87 

χρόνια. Ο πατέρας και ο γιος έχουν 

άθροισμα 51 χρόνια. Η μητέρα και ο γιος 

έχουν άθροισμα 47 χρόνια. Ο πατέρας 

και η μητέρα έχουν άθροισμα 76 χρόνια. 

Ποια είναι η ηλικία του καθενός; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 

 

β) Ο κύριος Κώστας αγόρασε από τη 

λαϊκή αγορά 9 κιλά μήλα με 1,35 € το 

κιλό, 15 κιλά πορτοκάλια με 0,65 € το 

κιλό και 10 κιλά πατάτες. Αν για όλα 

πλήρωσε 31,40 €, πόσο έκανε το ένα 

κιλό πατάτες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

ΛΥΣΗ 
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