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Πώς λύνω τα προβλήματα στα μαθηματικά; 

Πνιιέο θνξέο, ηα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα ιύζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεκαηηθώλ. 

Γηα απηό, ζα κάζνπκε κεξηθά κπζηηθά θαη θόιπα γηα λα γίλνπλ ηα καζεκαηηθά παηρληδάθη. 

1. Γηαβάδνπκε ην πξόβιεκα ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο. 

2. Αλ είλαη κεγάιν, ην ζπάκε ζε κηθξόηεξα κέξε. 

3. Τπνγξακκίδνπκε ηηο ιέμεη θιεηδηά πνπ καο βνεζνύλ λα θαηαιάβνπκε ηη πξάμεηο 

πξέπεη λα θάλνπκε ( π.ρ. ζπλνιηθά, δηαθνξά, ξέζηα, όια καδί, πόζα έκεηλαλ, 

πεξηζζόηεξν, ρσξίδσ). Ζ θάζε ιέμε θιεηδί ζπλήζσο καο νδεγεί θαη ζε κηα πξάμε. 

4. Υσξίδσ δεδνκέλα (απηά πνπ μέξσ) θαη δεηνύκελα (απηά πνπ ςάρλσ) 

5. Αλ κπνξώ δσγξαθίδσ ην πξόβιεκα. 

6. Κάλσ εξσηήζεηο ζηνλ εαπηό κνπ: Ση ςάρλσ λα βξσ; Μήπσο πξέπεη λα θάλσ 

πνιιέο πξάμεηο; Ση βξίζθσ θάζε θνξά; 

7. Διέγρσ αλ γηα λα βξσ ην ηειηθό απνηέιεζκα, ρξεηάδνληαη ελδηάκεζεο πξάμεηο. 

8. Αλ νη αξηζκνί είλαη ζύλζεηνη θαη κε δπζθνιεύνπλ, ηνπο αληηθαζηζηώ κε πην 

εύθνινπο αξηζκνύο αξθεί λα δηαηεξώ ηηο αλαινγίεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

μαλαδηαβάδσ πξνζεθηηθά ην πξόβιεκα. 

9. Αθνύ ζθεθηώ κηα ιύζε, ειέγρσ αλ ην απνηέιεζκα είλαη ινγηθό 

10. Γελ θνβάκαη λα θάλσ ιάζε. Δίλαη έλαο ηξόπνο θη απηόο γηα λα κάζσ. 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

ΤΑΞΗ:  

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ 

ΟΝΟΜΑ:  
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Και τώρα λίγη εξάσκηση. 

 

1. Ο Μηράιεο θαη ε Ηζκήλε θύηεςαλ θπηά ζε 13 γιάζηξεο. ηελ θάζε γιάζηξα έβαιαλ 7 

ζπόξνπο ηνπιίπαο θαη 6 ζπόξνπο παλζέ. Πόζα θπηά θύηεςαλ ζπλνιηθά; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Ο κπακπάο ηεο Μαξίλαο έθηηαμε κία πίηζα θαη έλα θέηθ. Ζ πίηζα είρε 12 θνκκάηηα θαη 

ην θέηθ 24. Ζ νηθνγέλεηά ηνπο έρεη 4 κέιε. Πόζα θνκκάηηα θέηθ θαη πόζα θνκκάηηα 

πίηζα ζα θάεη ν θαζέλαο; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 
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3. Ζ Παξαζθεπή κε ηελ αδεξθή ηεο ηε Γέζπνηλα απνθάζηζαλ λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο 

θσηνγξαθίεο από ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο ζε 12 άικπνπκ. Οη θσηνγξαθίεο 

είλαη 316. Πόζα άικπνπκ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πόζεο θσηνγξαθίεο ζα 

πεξηζζέςνπλ; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Ζ Γ’ θαη ε Γ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπ Απνζηόιε ζα πάεη εθδξνκή ζηε 

Θεζζαινλίθε γηα λα επηζθεθηνύλ ην κνπζείν Σερλνινγίαο. Σα ιεσθνξεία γηα ηε Γ’ 

ηάμε είλαη 2 θαη θάζε ιεσθνξείν ρσξάεη 48 παηδηά. Σα ιεσθνξεία γηα ηε Γ΄ ηάμε είλαη 

3 θαη θάζε ιεσθνξείν ρσξάεη 36 παηδηά. Όια ηα ιεσθνξεία γέκηζαλ κε παηδηά. Πόζα 

παηδηά ζα πάλε ζηε Θεζζαινλίθε; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 
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5. ην ζρνιείν ηεο Μπξηώο, θάζε ρξόλν, ηα παηδηά θηηάρλνπλ δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη 

ηηο πνπιάλε ζε έλα απηνζρέδην παδάξη. Σα ρξήκαηα πνπ καδεύνπλ ηα δσξίδνπλ ζε 

αλζξώπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε. Φέηνο κάδεςαλ 3.564 επξώ. Πέξπζη είραλ 

ζπγθεληξώζεη 1.098 ιηγόηεξα. Πόζα ρξήκαηα ζπγθέληξσζαλ πέξπζη; Πόζα ρξήκαηα 

ζπγθέληξσζαλ θαη ηηο δύν ρξνληέο καδί; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 

 

6. Ο Αιέμαλδξνο έρεη ζηε ζπιινγή ηνπ κε απηνθόιιεηα 187 εηθόλεο κε Έιιελεο 

κπαζθεηκπνιίζηεο θαη 299 κε παίθηεο από άιιεο ρώξεο. Πόζα απηνθόιιεηα έρεη 

ζπλνιηθά; Σα απηνθόιιεηα ζέιεη λα ηα βάιεη ζε 13 άικπνπκ θαη λα κελ πεξηζζεύεη 

θαλέλα. Πόζα απηνθόιιεηα ρσξάεη ην θάζε άικπνπκ; Ο αδεξθόο ηνπ, ν Αξηζηνηέιεο 

ηνπ ράξηζε άιια 189 απηνθόιιεηα. Σώξα πόζα απηνθόιιεηα έρεη; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 
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7. Ζ Ραθαέια ζα θάλεη πάξηη γηα ηα γελέζιηά ηεο. Θα θαιέζεη 43 ζπκκαζεηέο από ην 

ζρνιείν θαη 16 θίινπο θαη θίιεο εθηόο ζρνιείνπ. ε πόζα θνκκάηηα πξέπεη λα 

ρσξίζεη ηελ ηνύξηα ηεο; Τπνινγίδεη πσο ζηνλ θαζέλα θαη ζηελ θαζεκηά ζα δώζεη 2 

κπαιόληα γηα λα παίμνπλ έλα παηρλίδη. Πόζα κπαιόληα ζα ρξεηαζηεί; Πέξπζη είρε 

θαιέζεη 24 παηδηά ιηγόηεξα. Πόζα παηδηά είρε θαιέζεη πέξπζη ζην πάξηη ηεο; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 

 

8. Ο Αξηζηείδεο κε ηνπο γνλείο ηνπ πήγαλ ηαμίδη. ηελ αξρή ηνπ ηαμηδηνύ ν ρηιηνκεηξηθόο 

δείθηεο ηνπ απηνθηλήηνπ έδεηρλε 103.706 ρκ. Ση έδεηρλε ζηελ αξρή ηνπ ηαμηδηνύ αλ ε 

δηαδξνκή ήηαλ 678 ρκ; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 
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9. Σελ Σξίηε 10 Μαξηίνπ, παξαθνινύζεζαλ ηελ παηδηθή παξάζηαζε ηνπ Δζληθνύ 

ζεάηξνπ «Γνλ Κηρώηεο» 90 αγόξηα θαη ηα ηξηπιάζηα θνξίηζηα. Κάζε παηδί 

ζπλνδεπόηαλ από έλαλ ελήιηθα. Πόζα άηνκα παξαθνινύζεζαλ ζπλνιηθά ηελ 

παξάζηαζε; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 

 

10. Σν ζρνιείν ηνπ Γηώξγνπ, ηεο Υαξάο θαη ηεο Αλαζηαζίαο απνθάζηζε λα θάλεη 

δελδξνθύηεπζε. Σα παηδηά θύηεςαλ νμηέο, πεύθα, κνπξηέο θαη ηηηέο. Οη νμηέο ήηαλ 

1.690. Σα πεύθα ήηαλ 358 ιηγόηεξα από ηηο νμηέο. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Οη κνπξηέο ήηαλ 897 πεξηζζόηεξεο από ηα πεύθα. Οη 

ηηηέο ήηαλ 369 ιηγόηεξεο από ην άζξνηζκα ησλ πεύθσλ θαη ησλ κνπξηώλ. Πόζα 

δέληξα θύηεςαλ ζπλνιηθά ηα παηδηά; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 
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11. Ζ Ζξώ ηαμίδεςε ζηελ Οιιαλδία θαη έθεξε 13 θόθθηλεο, 7 θίηξηλεο θαη 15 κσβ 

ηνπιίπεο. Με απηέο ηηο ηνπιίπεο έθηηαμε αλζνδέζκεο γηα λα ηηο ραξίζεη ζηηο θίιεο θαη 

ζηνπο θίινπο ηεο ηεο. Δάλ ζηελ θάζε αλζνδέζκε έβαιε 7 ηνπιίπεο. ε πόζνπο 

θίινπο ηεο ζα κπνξέζεη λα ραξίζεη αλζνδέζκεο; 

Λύζε: 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

  

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


