
ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΟΤ ΚΑΛΑ!!!!! 

ΚΑΜΑΡΙΑ ΜΟΤ!!!! 

ΠΡΩΣΟΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΟ ΕΚΠΘΖΩ ΙΑΘ ΕΥΦΟΛΑΘ ΜΑ ΕΘΣΤΕ ΙΑΚΑ ΤΟΣΟ ΕΣΕΘΣ ΟΣΟ ΙΑΘ ΤΑ 

ΑΓΑΠΗΛΕΜΑ ΣΑΣ ΑΤΟΛΑ 

Η αιήζεηα είκαη πωξ πενκάμε δύζθμιεξ ζηηγμέξ θαη ζηεκμπωνηέμαη πμιύ γηα αοηό πμο δείηε θαη πμο 

δω. Θα ήζεια κα επηδείλεηε θμονάγημ θαη οπμμμκή θαη κα είζηε θαη εζείξ εθείκμη πμο ζα μπμνείηε κα δίκεηε 

ζάννμξ θαη εζηθή οπμζηήνηλε ζε άημμα πμο βνίζθμκηαη δίπια ζαξ θαη ημ πνεηάδμκηαη. 

Με όιε μμο ηεκ αιήζεηα ζαξ ελμμμιμγμύμαη πςξ μμο έπεηε ιείρεη, μη εύζημπεξ θαη μη άζημπεξ 

απακηήζεηξ ζαξ,  μη πιάθεξ μαξ, μη ζοδεηήζεηξ μαξ αθόμε θαη μη θόκηνεξ μαξ, ηα ζοκ θαη ηα πιεκ  

ΥΑΥΑΥΑ, γεκηθά εζείξ μη ίδημη ζακ μαζεηέξ μμο.  

Θα ήζεια κα ζαξ δεηήζω, δεηιά δεηιά, βήμα βήμα, κα λεθύγμομε ιίγμ από αοηό ημ ηέιμα, ηεξ 

βανεμάναξ, ημο άγπμοξ, ηεξ πίεζεξ πμο κηώζμομε ζημ ζπίηη ηώνα πμο δε μπμνμύμε κα βγμύμε, θαη ηωκ 

social media θαη ημο gaming βεβαίωξ βεβαίωξ (ΥΑΥΑΥΑ) πμο όιμη λένμομε πόζμ αγαπάηε!!!! 

ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΟ ΑΤΣΟ ΚΑΙ ΜΓ ΥΑΛΑΡΟ ΡΤΘΜΟ 

ΘΑ Α ΔΙΝΩ ΚΑΠΟΙΓ ΑΚΗΟΤΛΓ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΥΩΡΑΜΓ ΙΓΑ ΙΓΑ ΣΗΝ ΤΛΗ ΜΑ 

Γκωνίδω πωξ μνηζμέκα παηδηά , ίζωξ κα μεκ έπεηε οπμιμγηζηή, laptop, tablet ή θάηη πανεμθενέξ 

με ζύκδεζε ζημ Δηαδίθηομ γηα κα μπμνείηε κα εκεμενώκεζηε έγθαηνα γηα ημ οιηθό πμο ζα ακεβάδμομε ζηεκ 

ηζημζειίδα ημο πμιείμο. Ίζωξ με έκα ηειεθώκεμα όμωξ ζε έκα θίιμ θαη ζομμαζεηή ζαξ, κα είζηε ζε 

ζέζε, έζηω θαηά αοηό ημ ειάπηζημ, κα πιενμθμνείζηε γηα όηη ζθμπεύμομε κα θάκμομε ζε αοηή ηεκ 

απμμαθνοζμέκε θαη αζύγπνμκε ηάλε.  

 

ΓΥΟΝΣΑ ΠΑΝΣΑ ΣΟ ΜΤΑΛΟ Α ΠΩ Η ΚΓΦΗ ΜΟΤ ΗΣΑΝ-ΓΙΝΑΙ-ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΑΙ 

ΔΙΠΛΑ Α ΗΡΘΓ Η ΩΡΑ ΝΑ………………………………… 

ΞΓΚΙΝΗΟΤΜΓ – SO LET’S START 

αθνηβώξ από εθεί πμο ημ αθήζαμε 

 

 

 

 

 

 



ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ 4.1   ζειίδεξ 85,86,87 ηηξ έπμομε δηδαπζεί 

1. Μία δηζθμγναθηθή εηαηνεία έθακε μηα ένεοκα. Απεοζύκζεθε ζε μηα εηαηνεία δεμμζθμπήζεςκ θαη       

   δήηεζε κα μάζεη ηη είδμξ μμοζηθήξ αθμύκ μη κέμη ζηεκ Γιιάδα ζήμενα. Η εηαηνεία δεμμζθμπήζεςκ 

   επέιελε κα νςηήζεη 1000 κέμοξ έλς από ημ Οιομπηαθό ζηάδημ ηεκ εμένα ηεξ ζοκαοιίαξ ημο νμθ     

    ζογθνμηήμαημξ ηςκ Rolling Stones.  

      ηηξ παναθάης ενςηήζεηξ κα επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε: 

1. Ο πιεζοζμόξ ηεξ ένεοκαξ είκαη: 

              α) 1000 κέμη. 

              β) Όιμη μη Έιιεκεξ πμιίηεξ 

              γ) Όιμη μη κέμη ζηεκ Γιιάδα. 

              δ) Όιμη όζμη πήγακ ζηε ζοκαοιία ηωκ Rolling Stones. 

2. Η μεηαβιεηή ηεξ ένεοκαξ είκαη: 

             α) Οη κέμη ηεξ Γιιάδαξ 

             β) Σμ είδμξ μμοζηθήξ πμο αθμύκ μη κέμη. 

             γ) Σμ πμζμζηό ηωκ κέωκ πμο αθμύκ Rolling Stones 

             δ) Σμ πμζμζηό ηωκ Γιιήκωκ πμο αθμύκ Rolling Stones 

 3. Σμ μέγεζμξ ημο δείγμαημξ ηεξ ένεοκαξ είκαη: 

             α) Όιμη όζμη πήγακ ζηε ζοκαοιία ηωκ Rolling Stones 

             β) Πενίπμο 3.000.000 κέμη ηεξ Γιιάδαξ 

             γ) Σα πιήζμξ ηωκ εηδώκ μμοζηθήξ πμο αθμύκ μη κέμη 

             δ) 1000 κέμη πμο νωηήζεθακ. 

4.  κα απακηήζεηε ακ ημ δείγμα ηεξ ένεοκαξ ήηακ ακηηπνμζωπεοηηθό ή όπη θαη κα ελεγήζεηε γηαηί. 

(Δηαβάζηε ηεκ άζθεζε, είκαη θαηά βάζε ζεωνεηηθή ζακ ηεκ ενώηεζε θαηακόεζεξ ημο βηβιίμο, ζθέημ 

παηπκηδάθη γηα εζάξ αζηένηα μμο) 

2. Έκα Γομκάζημ έπεη 200 μαζεηέξ. ηεκ Α΄ Γομκαζίμο πεγαίκεη ημ 40% ηςκ μαζεηώκ. ηε Β’ 

Γομκαζίμο πεγαίκεη ημ 35% ηςκ μαζεηώκ. 

 Α. Ση πμζμζηό ηωκ μαζεηώκ πεγαίκεη ζηε Γ’ Γομκαζίμο;  (Δύζθμιμ; ΟΥΙ. Όιμη μη μαζεηέξ 

απμηειμύκ ημμμμμμμμμμμ 100%, άκηε βμήζεζα πμιύ. Υμμμμ ζα γίκω πημ αοζηενόξ ζηε ζοκέπεηα, 

PROMISE)  

 Β. Πόζμη μαζεηέξ παναθμιμοζμύκ ηεκ Α’ θαη πόζμη ηε Β’ Γομκαζίμο; (Πενζηκή ύιε αοηό) 

Αοηά ηα ιίγα πνμξ ημ πανόκ!!!   

YOUR TEACHER                       Δημήτρης Κωστούρος 

Γκηόξ ηεξ εβδμμάδαξ ζα ακεβάζς ηηξ απακηήζεηξ θαη ζα πνμπςνήζμομε ιίγμ 


