
ΓΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΓ ΑΚΗΓΙ  

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΑ ΠΟΟΣΑ»  

1. Ρςηήζαμε 50 μαζεηέξ πμημ είκαη ημ αγαπεμέκμ ημοξ άζιεμα θαη πήναμε ηηξ 

παναθάης απακηήζεηξ: 

άζιεμα Αν. μαζεηώκ 

 Μπάζθεη 12 

Πμδόζθαηνμ 16 

Βόιεσ 8 

Σέκηξ 4 

Κακέκα 10 

 

2.  Ρςηήζαμε 400 μαζεηέξ πμημ είκαη ημ αγαπεμέκμ ημοξ είδμξ ηαηκηώκ. ηε 

ζοκέπεηα οπμιμγίζαμε ηα πμζμζηά πμο ζογθέκηνςζε θάζε είδμξ ηαηκηώκ. εηνά ζαξ 

κα ζομπιενώζεηε ημκ πίκαθα οπμιμγίδμκηαξ ημκ ανηζμό ηςκ μαζεηώκ ακά είδμξ 

πνμηίμεζεξ. 

άζιεμα πμζμζηά Αν. μαζεηώκ 

Κςμςδίεξ 33%  

Σνόμμο 22%  

Πενηπέηεηεξ 18%  

Νημθημακηέν 4%  

Animation 26%  
 

3.  ε έκα ζπμιείμ ημ πμζμζηό ηςκ αγμνηώκ είκαη 48%. Πμημ ημ πμζμζηό ηςκ 

θμνηηζηώκ; 

Ακ ημ ζπμιείμ έπεη 250 μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ, πόζμη είκαη αγόνηα; 

 

4.  Πνηκ ηηξ εθπηώζεηξ έκα πμδήιαημ θόζηηδε 400 €. Η ηημή ημο έπεζε 80 €. Πμημ 

ημ πμζμζηό ηεξ έθπηςζεξ; 

 

5.  Ο μηζζόξ μμο ήηακ 1200 € θαη αολήζεθε 120 €. Πμημ ημ πμζμζηό ηεξ αύλεζεξ 

μμο; 

Να βνείηε ημ πμζμζηό 

πνμηίμεζεξ πμο ζογθέκηνςζε 

θάζε άζιεμα. 

Ση πμζμζηό ηςκ μαζεηώκ 

απάκηεζε θακέκα; 

Ση πμζμζηό ηςκ 

μαζεηώκ δεκ έδςζε 

θαμία απάκηεζε; 



7.  Έκαξ ειαημπαναγςγόξ θαιιηενγμύζε 500 ειηέξ. Μηα θςηηά ημο έθαρε ηηξ 40. 

Πόζεξ ειηέξ θαη ηη πμζμζηό ηςκ ειηώκ θάεθακ; 

 

8.  ε γκςζηό εζηηαηόνημ ε ηημή γηα έκα γθμονμεδηάνηθμ πηάημ ήηακ 22 €. Αολήζεθε 

όμςξ 12%. Πμηα ε ηημή ημο ζήμενα; 

 

9.  Ο παναθάης πίκαθαξ δείπκεη ηηξ μεηαβμιέξ ζημ Μέζμ Όνμ ηςκ βαζμώκ εκόξ 

μαζεηή ζηηξ 3 ηάλεηξ ημο Γομκαζίμο - ίζςξ θαη θάπμημο από εζάξ - πμο θάζε πνμκηά 

πνμζπαζμύζε όιμ θαη πενηζζόηενμ. 

Σάλε Γεκ. Βαζμόξ 

Α’  15,5 

Β΄ 17,5 

Γ΄ 18,5 

 

10.  Σμ 2018 λόδερα 800 € γηα βεκδίκε. (απ βνε Μέγανα ηη μμο θάκεηε). Σμ 2019 ημ 

πμζό αοηό αολήζεθε 10%. Σμ 2020 όμςξ, με όια αοηά πμο δμύμε, ημ πμζό αοηό ζε 

ζπέζε με αοηό ημο 2019, μεηώζεθε 20%. 

 

 

 

 

11.  Έθενα ημκ οδναοιηθό θαη ημκ θαηάθενα θαη μμο έθακε έθπηςζε 20%. Σα 

πνήμαηα πμο ημο έδςζα, μεηά ηεκ έθπηςζε, είκαη 72 €. Πόζα μμο δεημύζε ανπηθά  ; 

 

ΚΑΜΑΡΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑ, θηάκμοκ κμμίδς ε; Θέις ζομμεημπή !!!!! 

Καζανμγναμμέκεξ please θαη ζέις ηαιέκημ ζηηξ photos με ηηξ ιύζεηξ πμο μμο 

ζηέικεηε.  Send at dimkostour@gmail.com 

 

 

Να βνείηε πόζμ % μεηαβιήζεθε μ βαζμόξ:  

- Από ηεκ Α’ ζηε Β’ Σάλε 

- Από ηε Β’ ζηε Γ’ Σάλε 

- Από ηεκ Α’ ζηε Γ’ Σάλε 

Να βνείηε:  

- Πόζα λόδερα ημ 2019; 

- Πόζα λόδερα ημ 2020; 

- Σμ % μεηαβμιήξ μεηαλύ ημο 2018 θαη ημο 2020  

mailto:dimkostour@gmail.com

