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1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

Α.5.2. 
 

 Προβλήματα  
 

με  
 
 

ποσοστά  

 

Το 

 

25
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

περιλαμβάνει 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α.5.2. Προβλήματα με ποσοστά 

 
 

 
Τα καταστήματα συχνά 

πωλούν προϊόντα με 

έκπτωση. 

Έκπτωση (εκ-πτώση) είναι 

η μείωση της τιμής 

πώλησης ενός προϊόντος. 

Συνηθέστερα ένα κατάστημα 

προσφέρει έκπτωση σε ένα 

προϊόν με βάση ένα 

ποσοστό της αρχικής τιμής 

του προϊόντος. 

 
1. Η έκπτωση δίνεται 

συνήθως ως ποσοστό. 

2. Από το ποσοστό της 

έκπτωσης μπορείτε να 

υπολογίσετε το ποσό της 

έκπτωσης πολλαπλασιά- 

ζοντας το ποσοστό με 

την αρχική τιμή. 

3. Για να υπολογίσετε την 

τιμή του προϊόντος με 

έκπτωση αφαιρείτε το 

ποσό της έκπτωσης από 

την αρχική τιμή. 

 
 
 
 

 

Το ποσό της έκπτωσης και η 

τιμή με έκπτωση είναι ίδια. 

 Ποιο κλάσμα είναι ίσο 

με 50%;

 Πώς θα μπορούσατε να 

λύσετε το πρόβλημα 

χωρίς να κάνετε 

υπολογισμούς;

 
Η φράση -50% είναι το ίδιο 

1 
με το της τιμής. 

2 

1. Πρόβλημα: 

Σε ένα βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο που πωλείται προς 15 

ευρώ μπορεί να αγοραστεί 10% φθηνότερα. 

(α) Σε τι αναφέρεται το 10%; 

......................................................................................... 

(β) Ποια είναι η έκπτωση; 

......................................................................................... 

(γ) Ποια είναι η τιμή πώλησης του DVD; 

......................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

2. Σε ένα πολυκατάστημα ένα φόρεμα αξίας 40 ευρώ έχει 25% 

έκπτωση. (α) Σε τι αναφέρεται η φράση 25% έκπτωση; 

..................................................................................................................................... 

(β) Ποια είναι η έκπτωση; 

..................................................................................................................................... 

(γ) Ποια είναι η τιμή του φορέματος με την έκπτωση; 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

3. Σε ένα κατάστημα πώλησης προϊόντων βιολογικής 
παραγωγής πωλείται μία σαλάτα αξίας 5 ευρώ που έχει ένα 

αυτοκόλλητο που αναγράφει «-50%». 

(α) Σε τι αναφέρεται η φράση -50%; 

..................................................................................................................................... 

(β) Ποια είναι η έκπτωση; 

..................................................................................................................................... 

(γ) Ποια είναι η τιμή της σαλάτας με την έκπτωση; 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

 

Άρα για να βρείτε την τιμή 

μπορείτε να υπολογίσετε το 

μισό των 5 ευρώ που είναι 

2,5 ευρώ. 
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4. Σε ένα bazaar βιβλίων, η τιμή πώλησης μία σειράς βιβλίων που το καθένα αξίζει 9 
1 

ευρώ είναι το 
3 

της αρχικής τιμής. 

 
1 

(α) Σε τι αναφέρεται η φράση είναι το 
3 

της αρχικής τιμής; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Από το ποσοστό έκπτωσης 

μπορείτε να υπολογίσετε το 

ποσοστό της τιμής που 

τελικά θα πληρωθεί, αν 

αφαιρέσετε από το 100 το 

ποσοστό έκπτωσης. 

..................................................................................................................................... 

(β) Ποια είναι η έκπτωση; 

 

..................................................................................................................................... 

(γ) Ποια είναι η τιμή του κάθε βιβλίου με την έκπτωση; 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

5. Σε ένα βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο που πωλείται προς 15 ευρώ μπορεί να αγοραστεί 
10% φθηνότερα. Ποια είναι η έκπτωση; Ποια είναι η τιμή πώλησης του DVD; 
Να υπολογίσετε την τιμή με έκπτωση με τον τρόπο που περιγράφεται αριστερά. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

 

Ανακεφαλαίωση 

 

 

Τα καταστήματα συχνά πωλούν προϊόντα με μειωμένες-χαμηλότερες τιμές κάνοντας έκπτωση. Συνηθέστερα αυτή η 

1 
έκπτωση είναι ένα ποσοστό της αρχικής τιμής. Οι φράσεις «-30%», «10% off», «στο 

3 
της αρχικής τιμής», «Έκπτωση 

15%», «Save 25%», «Get a 20% discount» χρησιμοποιούνται για να δείχνουν την έκπτωση. 

 

 

 

Διαδικασία: 

1. Για να υπολογίσετε το ποσό της έκπτωσης, πολλαπλασιάζετε το ποσοστό της έκπτωσης με την αρχική τιμή. 

2. Για να υπολογίσετε την τιμή με έκπτωση, αφαιρείτε το ποσό της έκπτωσης από την αρχική τιμή. 
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8. Πρόβλημα: 
Ο Κώστας εντόπισε σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου το τηλεχειριζόμενο ελικόπτερο που ήθελε να 

αγοράσει. Παρατηρώντας την τιμή είδε ότι είχε 49,00 ευρώ. Ωστόσο είδε και την τιμή 39,84 ευρώ στην 

οποία είχαν προστεθεί 9,16 ευρώ. Δεν γνώριζε όμως γιατί υπήρχαν δύο τιμές… 

 

 

Έτσι, ξεκίνησε την διερεύνησή του. Πρώτα από όλα ο Κώστας έλεγξε αν η πρόσθεση 39,84 + 9,16 δίνει ως 
αποτέλεσμα 49,00 ευρώ. Στη συνέχεια προσπάθησε να κατανοήσει την φράση «23% ΦΠΑ» που αναγραφόταν 
δεξιά του ποσού 9,16 ευρώ. Ποιο ρόλο έχει; 

Ξεκίνησε με το λεξικό για να βρει το αρκτικόλεξο ΦΠΑ. 

Το λεξικό έγραφε: Φ.Π.Α. (ο) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. 

«Δεν φαίνεται πολύ διαφωτιστικό» είπε από μέσα του… 

Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια ήταν το επόμενο βήμα. Άνοιξε τον υπολογιστή, άνοιξε τον 
φυλλομετρητή του και πληκτρολόγησε: http://el.wikipedia.org/ 

Στη συνέχεια έγραψε το αρκτικόλεξο ΦΠΑ και εντόπισε: http://el.wikipedia.org/wiki/ΦΠΑ 

Από όλα τα αναγραφόμενα κατέληξε ότι ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος (δηλαδή ένα ποσό χρημάτων που 
καταβάλλουν οι πολίτες στο κράτος) που προστίθεται στην αξία μίας παρεχόμενης υπηρεσίας ή ενός προϊόντος 
που κάποιος αγοράζει. 

 

Τα πράγματα γίνονταν πιο ξεκάθαρα. Το ποσοστό 23% ήταν το ποσοστό ΦΠΑ που προστίθεται στην αξία του 
ελικοπτέρου που ήθελε ο Κώστας να αγοράσει. 

Το αρχικό πρόβλημα επαναδιατυπώθηκε στο μυαλό του Κώστα ως εξής: 

Το τηλεχειριζόμενο ελικόπτερο κοστίζει 39,84 ευρώ. Αν ο ΦΠΑ είναι 23% ποιο είναι το ποσό του ΦΠΑ που θα 
πληρώσει; Ποιο είναι το συνολικό ποσό που θα πληρώσει για την αγορά του ελικοπτέρου περιλαμβάνοντας τον 
ΦΠΑ; 

Ο Κώστας θυμήθηκε την διαδικασία που είχε ακολουθήσει για να υπολογίσει το ποσό της έκπτωσης, όπου και 
αυτή δινόταν ως ποσοστό. 
Από το ποσοστό της έκπτωσης (το ποσοστό του ΦΠΑ) μπορεί να υπολογιστεί το ποσό της έκπτωσης (του ΦΠΑ) 
πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό με την αρχική τιμή. 

 

Το ποσοστό ΦΠΑ είναι 23%, δηλαδή 23/100 ή 0,23 
Το ποσό του ΦΠΑ είναι 0,23 x 39,84 = 9,1632 ευρώ (με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο εκατοστό είναι 9,16 
ευρώ). 

 
Η τιμή με ΦΠΑ υπολογίζεται ως εξής: 

39,84 (Αρχική τιμή) 
+ 9,16 (Ποσό ΦΠΑ) 
49,00 (Τιμή με ΦΠΑ) 

http://blogs.sch.gr/iraidos/
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Τόκος 

Είναι το χρηματικό ποσό 

που είναι υποχρεωμένος 

να δώσει ο οφειλέτης στο 

δανειστή για ορισμένη 

ποσότητα χρηματικού 

δανείου που πήρε και για 

ορισμένο χρονικό 

διάστημα. O τόκος είναι 

στην ουσία η αμοιβή- 

αποζημίωση του δανειστή 

για το ποσό που δάνεισε 

στον οφειλέτη. 
 

Επιτόκιο 

Είναι το ποσοστό επί τοις 

εκατό (%) του τόκου προς 

το συνολικό χρηματικό 

ποσό. Το επιτόκιο 

αναφέρεται πάντα σε 

ετήσια βάση. 
 

Επιτόκιο α% σημαίνει 

ότι στο τέλος του χρόνου 

τα 100 ευρώ θα 

αυξηθούν 

κατά α ευρώ, δηλαδή 

συνολικά (100 + α) ευρώ. 

 
 

Γενικά, όταν θέλετε να 

δανειστείτε χρήματα από 

μια τράπεζα, η τράπεζα 

ζητάει να της επιστρέψετε 

τα χρήματα με τόκο. Το 

ίδιο όμως συμβαίνει και 

όταν κάποιος καταθέτει 

στην τράπεζα χρήματα. Τα 

χρήματα αυτά τοκίζονται 

(δηλαδή ο πελάτης θα 

εισπράξει τόκο) γιατί στην 

περίπτωση αυτή ο 

πελάτης είναι ο δανειστής 

και η τράπεζα ο 

οφειλέτης. 

9. Ο Γιώργος κατέθεσε στην τράπεζα 1500 ευρώ για ένα χρόνο με επιτόκιο 2%. Πόσος 
είναι ο τόκος που θα εισπράξει στο τέλος του χρόνου; 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

10. Ένας έμπορος δανείστηκε από την τράπεζα 5.500 ευρώ για ένα χρόνο με επιτόκιο 
8%. Πόσα ευρώ θα πληρώσει στο τέλος του χρόνου; 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

11. Ένας επιχειρηματίας δανείστηκε από την τράπεζα 50.000 ευρώ για 7 μήνες με 
επιτόκιο 6%. Τι τόκο θα πληρώσει στο τέλος των 7 μηνών; 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

12. Να υπολογίσετε τον τόκο που θα εισπράξετε αν καταθέσετε στην τράπεζα 1000 
ευρώ με επιτόκιο 5% για 9 μήνες 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Για να υπολογίσετε τον ετήσιο τόκο, πολλαπλασιάζετε το κεφάλαιο (π.χ. κατάθεση ή 
χρηματικό δάνειο) επί το επιτόκιο. Δηλαδή, ετήσιος τόκος = κεφάλαιο · επιτόκιο 

Για να υπολογιστεί ο τόκος για χρονικό διάστημα διαφορετικό του έτους, 
πολλαπλασιάζεται το κεφάλαιο επί το επιτόκιο, επί το κλάσμα που αντιστοιχεί στο 
μέρος του έτους που μας ενδιαφέρει. 

http://blogs.sch.gr/iraidos/
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
5.1. Να γράψετε, ως ποσοστά επί τοις εκατό, τα παρακάτω κλάσματα: 

(α) 
4

 
5 

(β) 
39

 
70 

(γ) 
11

 
20 

(δ) 
5

 
16 

 
 

 
5.2. Να γράψετε, ως κλάσματα, τα ακόλουθα ποσοστά: 

(α) 17% (β) 21,5% (γ) 95% (δ) 30% 
 
 
 

5.3. Ποια θα είναι η τιμή πώλησης ενός tablet, αξίας 120 €, με επιβάρυνση ΦΠΑ 23%; 

 
 
 

5.4. Μία εταιρεία κατασκευής επίπλων πούλησε έπιπλα αξίας 3.000 € με έκπτωση 450 

€. Ποιο είναι το ποσοστό της έκπτωσης; 

 

 

 
5.5. Ένα εισιτήριο τρένου για μία συγκεκριμένη διαδρομή κοστίζει 25 ευρώ. Αν για 

τρία εισιτήρια πληρώσει κάποιος 60 ευρώ, τι ποσοστό έκπτωσης του έγινε; 

 
 
 

5.6. O Γιώργος αγόρασε έναν υπολογιστή αξίας 500 ευρώ και ο καταστηματάρχης του 

έκανε έκπτωση 140 ευρώ. Τι ποσοστό έκπτωσης του έγινε; 

 
 
 

5.7. Ο ακαθάριστος μισθός ενός υπαλλήλου είναι 1650 ευρώ. Στο μισθό του γίνονται 

κρατήσεις για τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία 23%. Ποιος είναι ο καθαρός 

μισθός του υπαλλήλου; 

 
 
 

5.8. Ένας ιχθυοπώλης αγόρασε ψάρια που έκαναν 250 € και τα πούλησε με ζημιά 20%. Πόσο 

ζημιώθηκε; 

 

 

 

5.9. Ένας έμπορος αγοράζει το αυτοκίνητο 14.700 € και το πουλάει 18.816 €. Πόσο % 

κερδίζει; 

 
 
 

http://blogs.sch.gr/iraidos/
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5.10. Ένα βιβλιοπωλείο πούλησε μια εγκυκλοπαίδεια με κέρδος 40% και κέρδισε 356 €. Πόσο 

την είχε αγοράσει; 

 
 
 

5.11. Εμπορικό κατάστημα πουλάει τα εμπορεύματά του με έκπτωση 30% στην τιμή 

πώλησης. Πόση έκπτωση θα κάνει το κατάστημα σε έναν πελάτη που αγόρασε 

εμπορεύματα αξίας 7.352 €; 

 
 
 

5.12. Αγοράσαμε μία ανθοδέσμη και πληρώσαμε συνολικά μαζί με τον Φ.Π.Α. 22,61 €. 

Αν ο συντελεστής για τον Φ.Π.Α. είναι 13%, να υπολογίσετε: 

(α) την αξία των ειδών αυτών χωρίς Φ.Π.Α. 
(β) τον Φ.Π.Α. που πληρώσαμε γι’ αυτά. 

 
 
 

5.13. Ένα αυτοκίνητο κόστιζε 20.000 €. Έγινε μια πρώτη αύξηση κατά 10% και μετά 

λίγους μήνες μια δεύτερη αύξηση κατά 15%. Κάποιος ισχυρίζεται ότι η τιμή 

αυξήθηκε συνολικά κατά 25%.Να εξετάσετε αν είναι σωστή η άποψη αυτή. 

 
 
 

5.14. Ένα tablet κοστίζει 120 €. Την περίοδο των εκπτώσεων το κατάστημα 

ηλεκτρονικών ειδών το πουλάει 15% φθηνότερα. Πόσο θα μας κοστίσει τελικά, 

αν το αγοράσουμε στις εκπτώσεις πληρώνοντας επιπλέον Φ.Π.Α. 23% στην τιμή 

αγοράς; 

 

 

 

5.15. Ένας έμπορος αγόρασε 5 ποδήλατα αξίας 625 €. Πόσο πρέπει να πουλήσει το 

καθένα, αν το ποσοστό κέρδους του είναι 25%; 

 
 
 

5.16. Ένα σκάφος πουλιόταν προς 55.000 €. Την 1/11/2012 αυξήθηκε η τιμή του κατά 

12% και στις 15/1/2013 ελαττώθηκε κατά 12%. 

(α) Να βρείτε την τελική τιμή του σκάφους στις 15/1/2013. 
(β) Πόση θα ήταν η τελική τιμή του σκάφους, αν αρχικά ελαττωνόταν η τιμή του 

κατά 12% και ακολουθούσε αύξηση κατά 12%; 
 

 
 

5.17. Η τιμή ενός ποδηλάτου μειώθηκε κατά 16% και κοστίζει τώρα 168 €. Ποια ήταν η 

αρχική τιμή του ποδηλάτου; 

 

 

 

5.18. Καταθέτει ο Κώστας σε μια τράπεζα 7.000 € με επιτόκιο 2%. Τι ποσό θα πάρει σε 

δύο χρόνια, αν γίνεται ανατοκισμός κάθε εξάμηνο; 

 
 

http://blogs.sch.gr/iraidos/
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5.19. Από ένα μπουκάλι οινόπνευμα εξατμίστηκε το 20% του όγκου του. Το μπουκάλι 

στην αρχή είχε 150 mL. Πόσα mL οινοπνεύματος εξατμίστηκαν και πόσα mL 

οινοπνεύματος απέμειναν στο μπουκάλι; 

 
 
 

5.20. Ένα αφρόλουτρο πάνω στην συσκευασία γράφει «Περισσότερο προϊόν 50% δωρεάν» 

και παρακάτω «600 mL 

+250 mL δωρεάν». 
(α) Θεωρείτε ότι είναι σωστά αυτά που γράφει; 
(β) Σε ποια περίπτωση η προσφορά θα ήταν πραγματικά δωρεάν το 50% του 
αφρόλουτρου; 

 
 
 

5.21. Ο πληθυσμός μιας πόλης ήταν το έτος 2010, 20.000 κάτοικοι. Το 2011 αυξήθηκε 

κατά 6%, το 2012 κατά 5% και το 2013 μειώθηκε κατά 5%.Να βρεθεί ο τελικός 

πληθυσμός το 2013. 

 
 
 

5.22. Κατατέθηκε ένα ποσό 120.000 €, σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου, με επιτόκιο 2,5% το 

χρόνο. 

(α) Ποιος θα είναι ο τόκος στο τέλος του πρώτου έτους; 
(β) Ποιος θα είναι ο τόκος στο τέλος του δεύτερου έτους, αν ο τόκος του πρώτου έτους 
κεφαλαιοποιηθεί; 

 
 
 

5.23. Τι ποσό πρέπει να καταθέσετε στην τράπεζα, για να πάρετε στο τέλος του έτους 

5.000 €, αν το επιτόκιο είναι 2%; 
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