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ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 
1) Μια εταιρεία αγόρασε για τα νέα της 
γραφεία 3 βιβλιοθήκες που στοίχιζαν 185 
ευρώ η καθεμιά και 3 περιστρεφόμενες 
καρέκλες με 88 ευρώ την καθεμιά. Πόσα 
ξόδεψε συνολικά η εταιρεία για το νέο της 
εξοπλισμό; 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
2) Ο κύριος Πέτρος αγόρασε από το χωριό 
3 μεγάλα δοχεία με τυρί που το καθένα 
ζύγιζε 16 κιλά. Πόσα €  πλήρωσε, αν το 
ένα κιλό τυρί κόστιζε 4€ ; 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
3) Η κυρία Κατερίνα, θέλει να αγοράσει 
ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που 
κοστίζει 3.550 €. Έχει συγκεντρώσει μέχρι 
τώρα το ποσό των 2.590 €. Η 
αντιπροσωπεία αυτοκινήτων της είπε ότι 
θα της κάνει έκπτωση 200 €. Πόσα ευρώ 
πρέπει να μαζέψει ακόμη για να μπορέσει 
να το αγοράσει; 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
4) Ο παππούς του Χάρη έχει περίπτερο σε 
μια τουριστική παραθαλάσσια πόλη. Το 
πρωί της Κυριακής πούλησε 7 κιβώτια με 
αναψυκτικά. Κάθε κιβώτιο περιείχε 24 
αναψυκτικά. Κάθε αναψυκτικό πουλήθηκε 
προς 2 ευρώ το ένα. Πόσα ευρώ εισέπραξε 
ο παππούς του Χάρη; 
 
 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 
ΛΥΣΕΙΣ 

 
  



 
 
5) Ο κύριος Γιάννης ήθελε να αγοράσει 
έναν Η/ Υ και μια τηλεόραση. Αν πλήρωνε 
τοις μετρητοίς θα έδινε 720 ευρώ. Το 
κατάστημα του έδινε τη δυνατότητα να 
πληρώσει 150 ευρώ προκαταβολή και τα 
υπόλοιπα σε 3 δόσεις των 210 ευρώ. Πόσα 
χρήματα θα πλήρωνε περισσότερα με τις 
δόσεις ο κύριος Γιάννης;  
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
6) Η μητέρα του Γιάννη πήγε και πλήρωσε 
τους λογαριασμούς του σπιτιού. Για το 
ηλεκτρικό ρεύμα πλήρωσε 157 ευρώ, για 
το τηλέφωνο 134 ευρώ και για τη δόση του 
στεγαστικού δανείου 345 ευρώ. Είχε μαζί 
της 700 ευρώ. Σκέφτηκε να αγοράσει και 
ένα ζευγάρι παπούτσια που χρειαζόταν. Τα 
παπούτσια κόστιζαν 63 ευρώ. Θα της 
φτάσουν τα χρήματα;  
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
7) Ένας παντοπώλης προμηθεύτηκε ένα 

τσουβάλι με φασόλια που ζύγιζε 48 κιλά. 

Μια μέρα, πούλησε 15 κιλά και την 

επομένη 6 κιλά περισσότερα από την 

πρώτη. Πόσα κιλά φασόλια για πούλημα 

έχει ακόμα ο παντοπώλης;  

 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 

8) Ένα περιβόλι έχει πορτοκαλιές και 

λεμονιές. Οι πορτοκαλιές είναι σε 26 σειρές 

με 17 δέντρα σε κάθε σειρά. Οι λεμονιές 

είναι διπλάσια δέντρα από τις 

πορτοκαλιές.  

α. Πόσα δέντρα είναι οι πορτοκαλιές; 
β. Πόσα δέντρα είναι οι πορτοκαλιές; 
γ. Πόσα είναι όλα τα δέντρα μαζί; 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

ΛΥΣΕΙΣ 
 


