
ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Να γράψετε κάτω από κάθε σχήµα τη κλασµατική µονάδα που αντιπροσωπεύει το 
χρωµατιστό µέρος. 

 

2. Να γραµµοσκιάσετε σε κάθε σχήµα το µέρος που αντιστοιχεί στην κλασµατική 
µονάδα που αναγράφεται. 

 

3. Σε µια δηµοσκόπηση που έγινε στους µαθητές ενός 
σχολείου για το ποιο άθληµα προτιµούν, οι απαντήσεις δίνονται 
στο διπλανό διάγραµµα. Να γράψετε τις κλασµατικές µονάδες που 
αντιπροσωπεύουν το µέρος του συνόλου των µαθητών που 
προτιµά το κάθε άθληµα. 

 

 

4. Να βάλετε το σύµβολο της ανισότητας στα παρακάτω ζευγάρια κλασµατικών 
µονάδων. 

 

5. Να διατάξετε τις παρακάτω κλασµατικές µονάδες από τη µικρότερη στη 
µεγαλύτερη, χρησιµοποιώντας το σύµβολο της ανισότητας. 

 

  



6. Να γράψετε κάτω από κάθε σχήµα τον κλασµατικό αριθµό που δηλώνει τι µέρος 
του κάθε σχήµατος είναι οι χρωµατισµένες περιοχές. 

 

 

7. Ο Νίκος ισχυρίζεται ότι από το διπλανό σύνολο φρούτων, οι 

µπανάνες είναι το   Έχει δίκιο και γιατί; 

 

8. α) Να γράψετε µε τη µορφή κλάσµατος τις παρακάτω διαιρέσεις: 

3: 7 =   4 : 9 =    12 : 23 = 

β) Να γράψετε µε τη µορφή διαίρεσης τα κλάσµατα: 

 
9. Έχουµε δύο κουτιά µε σοκολατάκια. Το ένα περιέχει 12 σοκολατάκια και το άλλο 

20. Αν από το πρώτο πάρουµε τα   και από το δεύτερο τα 2   , τότε πόσα σοκολατάκια 

συνολικά θα έχουµε πάρει; 

10. Βρίσκω πόσα λεπτά της ώρας είναι: 
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11. Τι µέρος του µήνα είναι: 

α) οι 10 ηµέρες   β) οι 2 εβδοµάδες   γ) οι 20 ηµέρες 

12. Ποιο µέρος του ενός κιλού, είναι: 

α) τα 250 γραµµάρια,  β) τα 100 γραµµάρια  γ) τα 750 γραµµάρια 

13. Ο Παναγιώτης για να αγοράσει µία µπλούζα που κόστιζε 20 ευρώ, διέθεσε το   

των χρηµάτων που διέθετε. Πόσα χρήµατα είχε µαζί του ο Παναγιώτης; 

14. Η Ελλάδα έχει έκταση περίπου 132.000 τ.χλµ.. Αν τα   του εδάφους της 

χαρακτηρίζονται ορεινά τότε πόσα τ.χλµ. είναι οι πεδιάδες; 


