
 

 

 

Βρείτε το! Πόση ώρα νομίζετε ότι θα πρέπει να περιμένετε στην ουρά αν έχετε 

αριθμό προτεραιότητας το 300; 

 

Υπόδειξη για να σας βοηθήσει : Υπολογίστε  το σύνολο της ώρας που θα 

χρειαζόταν ένα άτομο για να αγοράσει ένα εισιτήριο. Χρησιμοποιήστε αυτόν  τον 

υπολογισμό, για να βρείτε το σύνολο της ώρας που θα πρέπει να περιμένετε 

στην ουρά. 

Ο υπολογισμός και η μέτρηση του χρόνου είναι βασικές δεξιότητες για όλους. 

Επιχειρήσεις, όπως οι τράπεζες, τα φαστ – φουντ, τα χιονοδρομικά κέντρα  και 

τα αεροδρόμια χρειάζονται αποτελεσματικούς τρόπους για να 

ελαχιστοποιήσουν το χρόνο αναμονής στην ουρά. 

 

 

 

 

Απάντηση:  

Υποθέτοντας ότι χρειάζονται περίπου 30 δευτερόλεπτα, για να 

αγοράσετε ένα εισιτήριο, θα χρειαστεί να περιμένετε περίπου 2 ½ ώρες.  

 

Ολοκληρωμένη Λύση:  

Αν κάθε άτομο χρειάζεται 30 δευτερόλεπτα για να αγοράσει ένα εισιτήριο, τότε 

τα 299 άτομα που βρίσκονται μπροστά από εσάς θα χρειαστούν 30 x 2999 ή 

8970 δευτερόλεπτα, σχεδόν 150 λεπτά. Αυτό είναι 2 ½ ώρες.  

Ένας άλλος τρόπος να το υπολογίσετε αυτό, είναι να αποδεχθείτε ότι 

χρειάζονται 30 δευτερόλεπτα για ένα άτομο να αγοράσει ένα εισιτήριο, οπότε 

δύο άτομα μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο σε ένα λεπτό. Έτσι, χρειάζονται 300 
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: 2 ή περίπου 150 λεπτά για να έρθει η σειρά σας. Αυτό σημαίνει 2 ½ ώρες 

αναμονής.  

 

Δοκιμάστε αυτό:  

Πηγαίνετε σε ένα φαστ φουντ, σούπερ μάρκετ ή κάπου αλλού που οι άνθρωποι 

περιμένουν στην ουρά. Βρείτε το μέσο όρο των ανθρώπων στην ουρά και το 

μέσο όρο χρόνου που πρέπει να περιμένουν. Μήπως υπάρχει διαφορά στον 

χρόνο αναμονής ανάλογα με τα διαφορετικά είδη ουρών; Για παράδειγμα, είναι 

όντως η «γρήγορη» (express) ουρά πιο γρήγορη;  

 

Επιπρόσθετες προκλήσεις:  

1. Αν περιμένετε 600 ανθρώπους να έρθουν να αγοράσουν εισιτήρια για μια 

συναυλία ροκ στο σχολείο σας και τα ταμεία ανοίγουν μισή ώρα πριν από 

τη συναυλία, πόσους ταμίες χρειάζεστε;  

2. Αν υπάρχουν 300 άνθρωποι μπροστά από εσάς στην ουρά για να 

αγοράσουν εισιτήριο, πόσα πόδια απέχετε από το ταμείο;  

 

Πράγματα για να σκεφθείτε  

 Μήπως οι ουρές στους κινηματογράφους και στις συναυλίες κινούνται 

πιο γρήγορα;  

 Ποιοι παράγοντες θα λιγόστευαν ή θα αύξαναν το χρόνο αναμονής για να 

αγοράσετε ένα εισιτήριο;  

 

Απαντήσεις στις Επιπρόσθετες Προκλήσεις:  

1. Αν η αγορά κάθε εισιτηρίου παίρνει 30 δευτερόλεπτα, θα χρειάζονταν 

πέντε ώρες για ένα άτομο να πουλήσει 600 εισιτήρια. Από τη στιγμή που 

έχετε μισή ώρα στη διάθεσή σας για να πουλήσετε τα εισιτήρια, θα 

χρειαστείτε 10 ταμίες.  

2. Αν κάθε άτομο χρειάζεται περίπου χώρο 2 ποδιών, τότε βρίσκεστε 

περίπου 300 x 2 πόδια ή 600 πόδια πίσω στην ουρά.  
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Πόσο γρήγορα χτυπάει η καρδία σας; 

Πόσο χρόνο χρειάζεται η καρδιά σας για να χτυπήσει 1000 φορές; 

 

Βρείτε το! Αν αρχίσετε να μετράτε τους χτύπους της καρδιάς σας τα                          

μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2000, πότε θα μετρήσετε τον χιλιοστό χτύπο; Και 

τι γίνεται με τον δισεκατομμυριοστό χτύπο; 

 

Υπόδειξη για να σας βοηθήσει:Υπολογίστε τους χτύπους της καρδιάς σας το 

λεπτό, την ώρα και την ημέρα. 

Ο υπολογισμός  και η κατανόηση μεγάλων αριθμών είναι χρήσιμες μαθηματικές 

δεξιότητες. Χωρίς αυτές τις δεξιότητες, είναι δύσκολο να κατανοήσετε το 

μέγεθος του εθνικού χρέους, για παράδειγμα, ή πόσα μίλια είναι μέχρι τον 

πλανήτη Άρη. 

Απάντηση:  

Χρειάζονται περίπου 15 λεπτά για μια καρδιά να χτυπήσει 1000 φορές. 

Στις 10 Ιανουαρίου του 2000 η καρδιά σας θα έχει χτυπήσει 1.000.000 

φορές. 27 χρόνια αργότερα η καρδιά σας θα φτάσει τους χτύπους του 1 

δις. 

  

Ξεκινήστε:  

Το καλύτερο μέρος για να βρείτε τον παλμό σας είναι στον καρπό ή στο λαιμό. 

Μετρήστε τον αριθμό των χτύπων στον παλμό σας για 15 δευτερόλεπτα και 

πολλαπλασιάστε επί 4 ή μετρήστε τους χτύπους για 30 δευτερόλεπτα και 

πολλαπλασιάστε επί 2. Μόλις μάθετε τον αριθμό των φορών που η καρδιά σας 

χτυπάει σε ένα λεπτό, βρείτε τον αριθμό των χτύπων σε μια ώρα και μετά σε μια 

μέρα.  

 

Ολοκληρωμένη Λύση:  

Με την εκτίμηση, μπορεί συχνά να βρείτε μια λογική απάντηση πιο γρήγορα. 

Στρογγυλέψτε τον αριθμό των χτύπων της καρδιάς σας σε έναν αριθμό που 
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είναι εύκολο να τον χρησιμοποιήσετε για υπολογισμό. Για παράδειγμα, αν η 

καρδιά σας χτυπά 72 φορές το λεπτό, οι 70 χτύποι το λεπτό θα σας έδιναν την 

ευκαιρία να κάνετε ένα λογικό υπολογισμό.  

 

Χτύποι ανά ώρα  Χτύποι ανά μέρα  Υπολογισμένοι Χτύποι ανά μέρα  

70 x 60 = 4200 4200 x 24 4000 x 25 = 100.000 

 

Μετά βρείτε σε πόσες μέρες η καρδιά σας θα χτυπήσει 1 εκατομμύριο φορές.  

1.000.000 : 100.000 = 10. Έτσι, χρειάζονται 10 μέρες για 1.000.000 χτύπους.  

 

Αν ξεκινήσετε να μετράτε την 1η Ιανουαρίου, ο εκατομμυριοστός χτύπος θα είναι 

στις 10 Ιανουαρίου. Για ένα δισεκατομμύριο χτύπους, ο αριθμός των ημερών 

είναι 1.000.000.000 : 100.000 = 10.000. Από τη στιγμή που  ο χρόνος έχει 365 

ημέρες και 10.000 : 365 είναι σχεδόν 27,4, θα χρειαστούν 27,4 χρόνια. Ο 

δισεκατομμυριοστός χτύπος θα είναι τον Μάιο του 2027.  

 

Επιπρόσθετες προκλήσεις: 

1. Έχετε ζήσει για 1 εκατομμύριο λεπτά; Γνωρίζετε κάποιον που έχει μείνει 

ζωντανός για τόσο πολύ;  

2. Έχετε ζήσει για 1 δισεκατομμύριο λεπτά; Γνωρίζετε κάποιον που έχει 

μείνει ζωντανός για τόσο πολύ;  

3. Έχετε ζήσει για 1 εκατομμύριο ώρες; Γνωρίζετε κάποιον που έχει μείνει 

ζωντανός για τόσο πολύ;  

4. Υποθέστε ότι η καρδιά σας χτυπάει 72 φορές το λεπτό. Στρογγυλέψτε το 

σε 70 για να κάνετε τον υπολογισμό. Αν δεν το στρογγυλέψετε, πόσο έξω 

θα είναι οι απαντήσεις που υπολογίστηκαν;  

 

Πράγματα να σκεφθείτε:  

 Αν είχατε ένα εκατομμύριο σταγόνες νερού, θα ήταν πιο πιθανό να το 

πιείτε, να κάνετε μπάνιο ή να κολυμπήσετε σε αυτό; Τι θα γινόταν με ένα 

δισεκατομμύριο σταγόνες νερού;  
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 Υπάρχουν σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σικάγο. Πόσες φορές 

μεγαλύτερος ή μικρότερος είναι ο πληθυσμός στην πόλη σας σε σχέση με 

τον πληθυσμό του Σικάγο;  

 Πόσο η στρογγυλοποίηση επηρεάζει τις απαντήσεις σας όταν 

προσθέτετε; Όταν πολλαπλασιάζετε; Πόσο κοντά είναι το αρκετά κοντά;  

 

Το ξέρατε ότι:  

 Ένα εκατομμύριο είναι 1000 φορές το 1000, ή 103 x 103 = 106, 

ανεξαρτήτως που ζείτε, αλλά ο ορισμός του ενός δισεκατομμυρίου 

εξαρτάται από το που βρίσκεστε στον κόσμο.  

 Στις ΗΠΑ, 1 δισεκατομμύριο είναι 1000 φορές το 1 εκατομμύριο, ή 103 x 

103 = 106, αλλά στην Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία 1 δισεκατομμύριο 

είναι 1 εκατομμύριο φορές το 1 εκατομμύριο ή 106 x 106 = 1012. 

 

Απαντήσεις στις Επιπρόσθετες Προκλήσεις  

(1) Ναι. Υπάρχουν 60 λεπτά σε μια ώρα, 24 ώρες σε μια μέρα, και 7 ημέρες σε 

μια εβδομάδα. Από τη στιγμή που 60 x 24 x 7 = 10.080, βρισκόμαστε κοντά στα 

10.000 λεπτά την εβδομάδα. Επομένως, ένα εκατομμύριο λεπτά είναι περίπου 

100 εβδομάδες, ή σχεδόν δύο χρόνια. Άρα οποιοσδήποτε πάνω από 2 χρόνια 

είναι ζωντανός για τουλάχιστον 1 εκατομμύριο λεπτά.  

(2) Όχι. Από τη στιγμή που το 1 δισεκατομμύριο είναι χίλια εκατομμύρια, τα 1 

δισεκατομμύριο λεπτά είναι σχεδόν 1000 x 2 ή 2000 χρόνια.  

(3) Υπάρχουν σχεδόν 24 x 365 ή 8760 ώρες σε ένα χρόνο. Επειδή 1.000.000 : 

8760 είναι λίγο παραπάνω από 114, είναι λίγο απίθανο να γνωρίζετε κάποιον 

που να έχει ζήσει ένα 1 εκατομμύριο ώρες, 114 χρόνια.  

(4) Για 1 εκατομμύριο χτύπους, η απάντηση έχει απόκλιση 15.5 ώρες. Για ένα 

δισεκατομμύριο χτύπους η απάντηση έχει απόκλιση 9 μήνες.  
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Βρείτε το! Πάρτε δύο όμοιες σελίδες χαρτιού. (Μια συνηθισμένη σελίδα              

χαρτιού είναι 8 ½ ίντσες επί 11 ίντσες). Κάντε ένα κοντό κύλινδρο με το ένα 

χαρτί και ένα ψηλό κύλινδρο με το άλλο. Βάλτε και τα δύο σε μια επίπεδη   

επιφάνεια. Χωράει το ένα περισσότερο από το άλλο; 

 

Υπόδειξη για να σας βοηθήσει: Τοποθετήστε το υψηλότερο κύλινδρο μέσα σ’ 

ένα κοντύτερο. Γεμίστε το υψηλότερο με δημητριακά, ρύζι ή ποπ κορν. Μετά 

αφαιρέστε το από το κοντύτερο κύλινδρο. Ποιος χωράει περισσότερα; 

Το να κάνει κανείς οπτικές εκτιμήσεις και να βρίσκει τους όγκους είναι χρήσιμες   

δεξιότητες. Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες 

για να  βρίσκουν οικονομικούς τρόπους να πακετάρουν και να προστατεύουν τα 

αντικείμενα. 

 

Απάντηση: Ο κοντύτερος κύλινδρος χωράει περισσότερα. 

  

Ολοκληρωμένη  Λύση:  

Για  να προσδιορίσετε μια απάντηση  με μαθηματικό τρόπο, βρείτε τον όγκο του 

κάθε κυλίνδρου. Ο όγκος είναι η περιοχή της βάσης επί το ύψος. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι βάσεις είναι στρογγυλές. Η περιοχή του κύκλου είναι π x r x r ή 

σχεδόν 3,14 x r x r. Για να βρείτε την ακτίνα r, χρησιμοποιήστε έναν χάρακα για 

να εκτιμήστε το πλάτος (ή τη διάμετρο) του κύκλου. Διαιρέστε τη διάμετρο με 

το 2 για να βρείτε την ακτίνα. Ένας άλλος τρόπος για να βρείτε την ακτίνα ενός 

κύκλου είναι χρησιμοποιήστε τον εξής τύπο:  
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 Περιφέρεια του κύκλου = 2 x π x ακτίνα = 2πr  

 Ακτίνα = Περιφέρεια διαιρεμένη με το 2π  

 

Μόλις βρείτε την ακτίνα, ο πίνακας παρακάτω δείχνει πώς να προσδιορίσετε τον 

όγκο του κάθε κυλίνδρου. Η σελίδα του χαρτιού είναι 8 ½ ίντσες επί 11 ίντσες.  

Κύλινδρος Βάση (ίντσες) 

Περιφέρεια  

Ακτίνα  

(ίντσες) 

r 

Ύψος 

(ίντσες) 

h   

Όγκος  

(κυβικές ίντσες) 

π x r x r x h  

Κοντός 11 11 : (2π) ή 

περίπου 1.75 

8.5 π x 1.75 x 1,75 x 8.5  

Περίπου 81.8 

Υψηλός 8 ½ = 8.5 8.5 : (2π) ή  

περίπου 1.35 

11 π x 1.35 x 1,35 x 11 

περίπου 63.0 

 

Ο όγκος του κοντύτερου κυλίνδρου είναι περίπου 82 κυβικές ίντσες και ο όγκος 

του υψηλότερου κυλίνδρου είναι περίπου 63 κυβικές ίντσες.   

Επιπρόσθετες Προκλήσεις:  

1. Τι μεγέθους χαρτί θα χρειαζόταν για να περιέχουν οι δύο κύλινδροι την 

ίδια ποσότητα; 

2. Χρησιμοποιώντας ένα οποιοδήποτε ορθογώνιο χαρτί, ο κοντύτερος 

κύλινδρος χωράει πάντα περισσότερο;  

3. Ένας άλλος τρόπος για να περιγράψει κανείς έναν κύλινδρο είναι να 

περιστρέψεις μια κάρτα από τη μια πλευρά της. Σκεφτείτε τον κύλινδρο 

σε μια κάρτα 3 επί 5, όπως στριφογυρνά. Ποιος όγκος κυλίνδρου, που 

σχηματίζεται όταν η κάρτα περιστρέφεται, είναι μεγαλύτερος; Όταν η 

κάρτα περιστρέφεται από την κοντή της πλευρά ή από την ψηλή της; 

4. Υποθέστε ότι έχετε δύο σύρματα ίδιου μήκους. Διπλώστε τα σύρματα για 

να φτιάξετε δύο τετράγωνα. Νομίζετε ότι τα δύο τετράγωνα θα κατέχουν 

πάντα την ίδια περιοχή;  

 

Πράγματα για να σκεφθείτε:  

 Τι αντικείμενα πακετάρονται σε κυλινδρική μορφή;  

 Τι τύπου προϊόντα πακετάρονται σε κουτιά αντί σε κυλίνδρους; Γιατί 

νομίζετε ότι οι εταιρίες χρησιμοποιούν κουτιά; 
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Το ξέρατε ότι:  

 Το να σχεδιάζονται δοχεία κονσέρβας και ετικέτες είναι μόνο μια πλευρά 

της τεχνολογίας του πακεταρίσματος. Θα δείτε τα αποτελέσματα αυτής 

της δουλειάς, κάθε φορά που ξετυλίγετε το περιτύλιγμα ενός CD ή όταν 

ανοίγετε ένα αναψυκτικό.  

 Αρκετά πανεπιστήμια δίνουν πτυχία για την τεχνολογία του 

πακεταρίσματος. Πολλά από αυτά μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: 

packaging.hp.com/pkgschools.htm. 

 

Απαντήσεις στις επιπρόσθετες προκλήσεις:  

(1) Οι δύο κύλινδροι θα μπορούσαν να περιέχουν την ίδια ποσότητα 

μόνο αν τα χαρτιά ήταν τετράγωνα.  

(2) Ναι. (Αυτό μπορεί να αποδειχθεί μαθηματικά).  

(3) Ο κύλινδρος με τον μεγαλύτερο όγκο διαγράφεται όταν η κάρτα 

περιστρέφεται από την κοντή της πλευρά. Αυτό το πρόβλημα 

συνδυάζει π x 5 x 5 x 3 και π x 3 x 3 x 5.  

(4) Τα τετράγωνα μπορεί να μην καταλαμβάνουν πάντα την ίδια 

περιοχή. Σκεφθείτε ένα κομμάτι σύρματος μήκους 16 ιντσών. 

Μπορείτε να φτιάξετε ένα τετράγωνο 4 ιντσών επί 4 ιντσών, 

έχοντας μια περιοχή 16 τετραγωνικών ιντσών, ή ένα τετράγωνο 1 

ίντσας επί 7 ιντσών, έχοντας μια περιοχή 7 τετραγωνικών ιντσών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρείτε το! Γιατί τα περισσότερα καπάκια υπονόμων είναι στρογγυλά; 
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Υπόδειξη για να σας βοηθήσει: Ερευνήστε διαφορετικού σχήματος καπάκια 

για να δείτε αν μπορούν να πέσουν μέσω των αντίστοιχων τρυπών. 

Τα σχήματα πολλών αντικειμένων συνδέονται άμεσα με τη χρήση τους. Τα 

εργαλεία σχεδιάζονται με σχήματα που είναι εύκολα να τα κρατήσεις, τα έπιπλα 

σχεδιάζονται με σχήματα, που είναι άνετα και τα αυτοκίνητα αγώνων 

σχεδιάζονται έτσι ώστε να μειώνεται η αντίσταση του αέρα. 

 

 

 

 

Απάντηση: Τα τετράγωνα καπάκια υπονόμων μπορούν να κλίνουν 

διαγώνια και να πέσουν μέσω της τρύπας.  

 

Ξεκινήστε:  

Κόψτε ένα τετράγωνο και έναν κύκλο από μια κάρτα 3 επί 5 ή από ένα χαρτί. 

Δείτε ποιο από τα δύο θα πέσει πιο εύκολα μέσα από την τρύπα που αφήσατε 

στην κάρτα ή στο χαρτί.  

Ολοκληρωμένη  Λύση:  

Ένα καπάκι υπονόμου βασίζεται σε ένα μικρό χείλος εντός της τρύπας. Ένα 

κυκλικό καπάκι υπονόμου τυπικά δεν θα πέσει μέσα στην τρύπα επειδή το 

πλάτος του είναι το ίδιο, γύρω από αυτό. Ένα τετράγωνο καπάκι υπονόμου, 

ωστόσο, θα μπορούσε να πέσει στην τρύπα όταν κλίνει προς τα πάνω. Μπορείτε 

να το δείτε αυτό σχεδιάζοντας μια διαγώνιο σε ένα ορθογώνιο, για να 

σχηματίσετε δύο τρίγωνα. Μαθηματικώς, η μεγαλύτερη γωνία ενός τριγώνου 

είναι απέναντι από την μεγαλύτερη πλευρά. Η μεγαλύτερη γωνία σε κάθε 

τρίγωνο που σχηματίζεται με το σχεδιασμό μιας διαγωνίου είναι η δεξιά γωνία.  
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Αυτό σημαίνει ότι η διαγώνιος ενός ορθογώνιου είναι πάντα μεγαλύτερη από 

οποιαδήποτε από τις πλευρές. Ως αποτέλεσμα, τα τετράγωνα καπάκια 

υπονόμου μπορούν πάντα να πέσουν μέσω της τρύπας, αν τα χείλη τους είναι 

μικρά. Επειδή το τετράγωνο είναι ένα ορθογώνιο, ισχύει το ίδιο και για τα 

τετράγωνα.  

 

Δοκιμάστε αυτό:  

 Κοιτάξτε γύρω σας και βρείτε ορισμένα τρίγωνα. Αποφασίστε ποια γωνία 

είναι η μεγαλύτερη και ελέγξτε για να δείτε αν είναι απέναντι από τη 

μεγαλύτερη πλευρά. Κόψτε ένα τρίγωνο από ένα κομμάτι κάρτας και 

δείτε αν μπορεί εύκολα να πέσει μέσα από την τρύπα που δημιουργήσατε 

εκεί από όπου το κόψατε.  

 Σε μια κάρτα, σχεδιάστε ένα τρίγωνο με τις πλευρές του να έχουν το ίδιο 

μήκος (ένα ορθογώνιο τρίγωνο). Μετά, σχεδιάστε τόξα γύρω από το 

τρίγωνο, χρησιμοποιώντας την κάθε εξωτερική γωνία ως κέντρο ενός 

κύκλου και το μήκος της κάθε πλευράς του τριγώνου ως ακτίνα.  

Κόψτε το σχήμα και δείτε από ποιο σημείο της τρύπας που αφήσατε θα 

πέσει. Μετρήστε από οποιοδήποτε σημείο του σχήματος στην άλλη 

πλευρά. Τι παρατηρείτε με τα πλάτη; Με το συνηθισμένο μικρό χείλος 

ενός καπακιού υπονόμου, αυτό το σχήμα θα αποτελούσε καλό καπάκι;  

 

 

 

 

 

 

Επιπρόσθετες προκλήσεις:  

1. Τα παρακάτω σχήματα θα αποτελούσαν καλά καπάκια υπονόμων;  

2. Ονομάστε ένα τρισδιάστατο σχήμα που έχει το ίδιο πλάτος γύρω γύρω.  
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Απαντήσεις στις Επιπρόσθετες προκλήσεις:  

(1) Κανένα από αυτά δεν θα αποτελούσε ένα καλό καπάκι υπονόμου, γιατί 

τα πλάτη τους δεν είναι ίδια γύρω γύρω.  

(2) Μια σφαίρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρείτε το! Ποια γράμματα, σε πεζά, μπορούν να διαβαστούν ανάποδα αλλά και 

από τα δεξιά; 

Υπόδειξη για να σας βοηθήσει: Γράψτε κάθε πεζό γράμμα και κοιτάξτε το με 

διαφορετικούς τρόπους. 
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Η συμμετρία είναι μια βασική γεωμετρική αντίληψη. Το να κατανοήσει κανείς 

πώς ένα μέρος του αντικειμένου καθρεφτίζει το υπόλοιπο είναι σημαντικό στην 

τέχνη, στο σχέδιο, στην ιατρική και σε άλλους τομείς. 

 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ! ΕΙΜΑΙ                                                         

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΣ                                        

ΕΔΩ ΜΕΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση: 

Εξαρτάται από τον τρόπο που το γράμμα είναι γραμμένο ή τυπωμένο, l, o, 

s, x και z μπορούν να διαβαστούν το ίδιο ανάποδα και από τα δεξιά. 

 

Ξεκινήστε:  

Τυπώστε τα πεζά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου. Γυρίστε το χαρτί σας 

ανάποδα.  

Ολοκληρωμένη Λύση:  

Τα γράμματα που διαβάζονται το ίδιο και ανάποδα είναι τα l, o, s, x, z.  

 

Δοκιμάστε αυτό:  

 Παραποιήστε λίγο τα γράμματα και δείτε αν μπορείτε να γράψετε το 

όνομά σας έτσι ώστε να διαβάζεται είτε αντίθετα είτε ανάποδα. Για 

παράδειγμα, οι λέξεις “upside down” παραποιούνται έτσι ώστε να 

διαβαστούν όταν περιστραφούν κατά το ήμισυ.  

 



 13 

 Κοιτάξτε γύρω σας και δείτε αν μπορείτε να βρείτε σχήματα που 

φαίνονται ίδια από μπροστά και από πίσω ή ανάποδα και από τα δεξιά.  

 

Επιπρόσθετες Προκλήσεις:  

1. Δημιουργήστε λέξεις που συλλαβίζονται το ίδιο από μπροστά και 

από πίσω. Τέτοιες λέξεις ονομάζονται παλινδρομικές.  

2. Δημιουργήστε προτάσεις που διαβάζονται από πίσω όταν ο 

τονισμός αγνοείται.  

3. Πόσες φορές σε ένα ψηφιακό ρολόι μπορεί να διαβαστεί το ίδιο 

από διαφορετικές κατευθύνσεις;  

4. Κάποια γράμματα μπορούν να περιστραφούν κατά 180ο (μισός 

κύκλος) για να διαμορφώσουν διαφορετικά γράμματα, για 

παράδειγμα το d γίνεται p. Ποια άλλα πεζά γράμματα μπορούν να 

περιστραφούν κατά αυτό τον τρόπο; 

 

Πράγματα για να σκεφθείτε:  

 Έχει μια ανθρώπινη φιγούρα συμμετρία;  

 Πώς χρησιμοποιείται η συμμετρία στο σχεδιασμό ενός ανεμόμυλου; 

 Υπάρχει συμμετρία στη φύση;  

 

Δοκιμάστε αυτό:  

Βρείτε τη συμμετρία, αν υπάρχει, στα ακόλουθα:  

* ένα πιάτο  * ένα κύπελλο  * ένα πιρούνι  * μια καρέκλα  

 

 

Απαντήσεις στις Επιπρόσθετες Προκλήσεις:  

1. Οι Phoenix Suns. Η λέξη suns διαβάζεται το ίδιο και ανάποδα.  

2. Λέξεις όπως MOM, DAD έχουν τα προσόντα. Το διεθνές σήμα 

κινδύνου, SOS, είναι ένα σύνολο γραμμάτων που μπορεί να 

διαβαστεί ανάποδα, από τα δεξιά προς τα αριστερά και από πάνω 

προς τα κάτω, καθώς και αν περιστραφεί κατά το ήμισυ.  

3. «Madam I’m Adam» 
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4. Αριθμοί όπως το 0, 1, 2 και το 8 διαβάζονται το ίδιο με διάφορους 

τρόπους σε ένα ψηφιακό ρολόι. Οι ώρες σε ένα ψηφιακό ρολόι που 

μπορεί να διαβαστούν προς τα πίσω όπως και προς τα εμπρός 

είναι 10:01, 11:11 και 12:21.  

5. Το γράμμα m γίνεται w, το n γίνεται u και το b γίνεται q.  

 

 

 

 

 

ΚΚΛΛΕΕΙΙΔΔΑΑΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ   ΣΣΥΥΝΝΔΔΥΥΑΑΣΣΜΜΟΟ  
  
  
ΞΞέέχχαασσαα  ττοο  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμοουυ!!  
ΕΕίίμμααιι  έέττοοιιμμοοςς  νναα  κκλλάάψψωω..  
ΠΠόόσσοουυςς  σσυυννδδυυαασσμμοούύςς    θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδοοκκιιμμάάσσωω;;  
  
  
ΒΒρρεεςς  ττοο!!  ΑΑυυττήή  ηη  κκλλεειιδδααρριιάά  σσυυννδδυυαασσμμοούύ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ττρρίίαα  ννοούύμμεερραα  ααππόό  ττοο  00  ωωςς  
ττοο  3399..ΑΑννοοίίγγεειι  όότταανν  ααυυττοοίί  οοιι  ααρριιθθμμοοίί  σσχχηημμααττίίζζοοννττααιι  μμεε  μμιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  σσεειιρράά::  
δδεεξξιιάά,,  ααρριισσττεερράά,,  δδεεξξιιάά..  ΠΠόόσσοοιι  ππιιθθααννοοίί  σσυυννδδυυαασσμμοοίί    υυππάάρρχχοουυνν;;  
  
MMιιαα  μμιικκρρήή  ββοοήήθθεειιαα!!!!!!  ΣΣκκέέψψοουυ  ππόόσσεεςς  εεππιιλλοογγέέςς  έέχχεειιςς  ππρριινν  σσχχηημμααττίίσσεειιςς  κκάάθθεε  ααρριιθθμμόό..  
  
ΤΤοο  νναα  υυπποολλοογγίίζζεειιςς  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  ππιιθθααννώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  σσεε  μμιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  
ππεερρίίσστταασσηη  εείίννααιι  
μμιιαα  σσηημμααννττιικκήή  μμααθθηημμααττιικκήή  ιικκααννόόττηητταα..  ΟΟιι  ττρράάππεεζζεεςς,,  οοιι  ττηηλλεεφφωωννιικκέέςς  εεττααιιρρίίεεςς  κκααιι  
τταα  σσυυσσττήήμμαατταα  αασσφφααλλεείίααςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  κκώώδδιικκεεςς  πποουυ  ββαασσίίζζοοννττααιι  σσεε  ττέέττοοιιεεςς  
ρρυυθθμμίίσσεειιςς  γγιιαα  ΝΝοούύμμεερραα  εεξξαακκρρίίββωωσσηηςς  ΠΠρροοσσωωππιικκήήςς  ΤΤααυυττόόττηηττααςς  ((ΡΡΙΙΝΝ))  ..  

  
  
  
Απάντηση:  Υπάρχουν 64.000 διαφορετικοί συνδυασμοί για την κλειδαριά. 

 
 Ας αρχίσουμε:  Δοκίμασε ένα πιο εύκολο πρόβλημα. Αν η κλειδαριά 
χρησιμοποιεί μόνο τα  νούμερα  1, 2 και 3, πόσοι είναι οι πιθανοί τριψήφιοι 
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αριθμοί; Γράψε τους πιθανούς  συνδυασμούς σε μια ταξινομημένη λίστα και 
ψάξε για ένα μοτίβο. Τι γίνεται αν η κλειδαριά χρησιμοποιεί τα νούμερα 1, 2, 3 
και 4 ; 
 
Ολοκληρωμένη λύση : Στην αρχική ερώτηση η κλειδαριά χρησιμοποιεί τα 
νούμερα 0 ως 39 .Άρχισε με ένα πιο εύκολο πρόβλημα χρησιμοποιώντας 1, 2 και 
3. Μπορείς να υπολογίσεις τις πιθανότητες ζωγραφίζοντας ένα τριπλό 
διάγραμμα . Η αναλογία του τριπλού διαγράμματος  φαίνεται παρακάτω: 
1ο νούμερο          2ο νούμερο          3ο νούμερο          Συνδυασμός 
Αρχή 1                           1                                1                       1-1-1 

2 1-1-2 
3 1-1-3 

  
                                       2                                1                       1-2-1 

2 1-2-2 
3 1-2-3 

 
                                      3                                1                        1-3-1 

1-3-2 
1-3-3 

 
 
Αν αρχίζεις με το 1 , έχεις 9 διαφορετικούς συνδυασμούς. Αν αρχίζεις με το 2 
αντί για 1 , επίσης έχεις 9 διαφορετικούς συνδυασμούς. Αν αρχίζεις με το 3 , έχεις 
9 επιπλέον πιθανότητες  και έτσι έχεις τελικά ένα σύνολο από 9+9+9, ή 27 
διαφορετικούς συνδυασμούς. Μπορείς να επιλέξεις οποιονδήποτε από τους 3 
αριθμούς σαν τον πρώτο πιθανό στο συνδυασμό, συνέχισε με οποιαδήποτε 
επιλογή κάποιου από τους 3 αριθμούς  σαν δεύτερο αριθμό στο συνδυασμό και 
τελικά επέλεξε οποιονδήποτε από τους 3 αριθμούς ως τελικό αριθμό στο 
συνδυασμό για ένα σύνολο από 3Χ3Χ3 ή 27 διαφορετικούς συνδυασμούς. Αν η 
κλειδαριά χρησιμοποιεί τους αριθμούς 1,2,3 και 4 , πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα 
σε 4 αριθμούς , τρεις διαφορετικές φορές. Αυτό θα σου δώσει 4Χ4Χ4 ή 64 
επιλογές για το συνδυασμό. Η κλειδαριά στην αρχική ερώτηση απαιτεί να 
διαλέξεις από 4 διαφορετικά νούμερα, 3 διαφορετικές φορές. Επομένως, 
υπάρχουν 64.000 διαφορετικοί συνδυασμοί. 
 
Μερικά ακόμη προβλήματα: 1.Υπέθεσε ότι ο συνδυασμός για μια συγκεκριμένη 
μάρκα κλειδαριάς επιτρέπει σε κάθε νούμερο να εμφανίζεται μόνο μια φορά . Αν 
η κλειδαριά χρησιμοποιεί 3 νούμερα από το 0 ως το 39 (όπως στην πρόκληση ) , 
πόσοι συνδυασμοί είναι πιθανοί;   
 2.Υπέθεσε ότι ο συνδυασμός για μια κλειδαριά ποδηλάτου είναι 10-24-32. Με 
την κλειδαριά, ωστόσο, οι αριθμοί σε οποιαδήποτε μεριά λειτουργούν επίσης 
σαν το πραγματικό νούμερο. Για παράδειγμα , οι συνδυασμοί 9-25-33 και 11-23-
33 μπορούν επίσης να ανοίγουν την κλειδαριά. Πόσοι διαφορετικοί συνδυασμοί 
θα ανοίγουν τη συγκεκριμένη κλειδαριά; 
3. Μερικές κλειδαριές με κλειδιά έχουν 10 κλειδιά αριθμημένα από το 0 ως το 9. 
Ανοίγεις την κλειδαριά χρησιμοποιώντας 3 κινήσεις με τα κλειδιά. Μια κίνηση 
μπορεί να αποτελείται από την πίεση ενός ή δύο κλειδιών την ίδια στιγμή. Πόσοι 
συνδυασμοί είναι πιθανοί στην κλειδαριά; 
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Απαντήσεις στα επιπλέον προβλήματα: 
1. 40Χ39Χ38=59.280 
2. 3³=27 
3. 55³=166.375 
 
 

 
 
ΝΤΕΠΟΖΙΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
 
Πόσο μακριά μπορείς να πας με ένα ντεπόζιτο βενζίνης; 
 
Βρες το ! Ο Σύλλογος Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΣΠΠ) υπολογίζει ότι η 
απόσταση μιλίων σε βενζίνη για τα αυτοκίνητα το 1999 ποικίλει πολύ. Ποια από 
αυτά τα αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν περισσότερο με ένα ντεπόζιτο βενζίνης; 
                                                                                                                                                                                              
Απάντηση: Σε οδήγηση στην πόλη το Κορόλα θα έκανε την μεγαλύτερη 
απόσταση , το τζιπ θα έκανε μεγάλη απόσταση αν και όχι πολύ μεγαλύτερη. 
Μπορείς επίσης να σκεφτείς συνδυασμούς οδήγησης στην πόλη και στον 
αυτοκινητόδρομο. 
Ας αρχίσουμε : Πόσα μίλια θα μπορούσε να διανύσει ένα αυτοκίνητο με ένα 
ντεπόζιτο βενζίνης; Πρέπει να γνωρίζεις τον υπολογισμό της απόστασης σε 
μίλια καθώς και τη χωρητικότητα βενζίνης. 
Ο αριθμός μιλίων που μπορεί να διανυθούν βρίσκεται με αυτόν τον 
τύπο:αριθμός μιλίων που διανύθηκαν= χωρητικότητα καυσίμων σε γαλόνια Χ 
την υπολογισμένη απόσταση σε μίλια ανά γαλόνι. 
Ολοκληρωμένη απάντηση :   Διαφορετικοί συνδυασμοί οδήγησης στην πόλη και 
στον αυτοκινητόδρομο είναι πιθανοί . Αν συγκεντρώσεις την απόσταση  
οδήγησης  που έγινε στον αυτοκινητόδρομο το τζιπ θα έπρεπε να κάνει την 
μέγιστη απόσταση όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα παρακάτω , αλλά και τα 
τρία κάνουν περίπου την ίδια απόσταση. 
 

Αυτοκίνητο   Απόσταση μιλίων σε         Χωρητικότητα                  Απόσταση κατά  
                         αυτοκινητόδρομο      ντεπόζιτου (γαλόνια)                      προσέγγιση   
Όπελ                              29                        17,5                                                   508 
Κορόλα                         49                        10,3                                                   505 
Τζιπ                               17                        30                                                      510 
 
Αν συγκεντρώσεις όλη την οδήγηση που γίνεται στην πόλη , το Κορόλα θα κάνει 
την μεγαλύτερη απόσταση. 
Αυτοκίνητο   Απόσταση μιλίων          Χωρητικότητα                  Απόσταση κατά 
                         στην πόλη              ντεπόζιτου(γαλόνια)                    προσέγγιση 
Όπελ                      20                                  17,5                                               350 
Κορόλα                  44                                  10,3                                              453    
Τζιπ                        13                                  30                                                 390    
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Πρέπει επίσης να σκεφτείς διάφορους συνδυασμούς οδήγησης στον 
αυτοκινητόδρομο και την πόλη. 
Επιπλέον προκλήσεις : 

1. Υπέθεσε ότι τα παρακάτω δύο αυτοκίνητα ταξιδεύουν 100 μίλια , τα μισά 
στην πόλη και τα μισά στον αυτοκινητόδρομο. Ποιο χρησιμοποιεί τη 
λιγότερη ποσότητα βενζίνης ; 

 Ferrari Maranello  (9 μίλια ανά γαλόνι στην πόλη / 14 μίλια ανά 
γαλόνι     στον αυτοκινητόδρομο). 

 Lamborhini Diablo (10 μίλια ανά γαλόνι στην πόλη / 13 μίλια ανά 
γαλόνι στον αυτοκινητόδρομο). 

2. Υπέθεσε ότι ήθελες να σχεδιάσεις ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να 
ταξιδέψει 600 μίλια στον αυτοκινητόδρομο με ένα ντεπόζιτο βενζίνης . 
Ποιες είναι μερικές από τις πιθανές τιμές για τη χωρητικότητα καυσίμων 
και απόσταση μιλίων σε αυτοκινητόδρομο γι’ αυτό το αυτοκίνητο; 

3. Φαντάσου ότι οδηγείς ένα Κορόλα . Η καθημερινή σου διαδρομή για τη 
δουλειά περιλαμβάνει 80 μίλια σε αυτοκινητόδρομο και 10 μίλια στην 
πόλη , κάθε φορά. Αν αρχίζεις τη βδομάδα με γεμάτο ντεπόζιτο , σε ποια 
μέρα θα χρειαστεί να αγοράσεις καύσιμα; 

Απαντήσεις στις πρόσθετες προκλήσεις. 
1) Η Lamborghini Diablo 
2)  Υπάρχουν πολλοί πιθανοί συνδυασμοί. Για παράδειγμα , ένα αυτοκίνητο 

με δεξαμενή των 13,4 γαλονιών για απόσταση 45 μιλίων ανά γαλόνι που 
διανύεται στην πόλη , μπορεί να διανύσει 600 μίλια περίπου. 

3)  Θα χρειαστείς βενζίνη την τρίτη μέρα .   

ΧΥΜΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ  

Ποιο έχει την πιο χυμώδη γεύση; 
 
Βρες το! Αν όλοι οι συμπυκνωμένοι χυμοί σταφυλιού έχουν την ίδια 
περιεκτικότητα ποια  συνταγή νομίζεις ότι θα έχει την έχει την εντονότερη 
γεύση σταφυλιού; 
Κάτι για να σε βοηθήσω:Για κάθε συνταγή σκέψου πόσο νερό πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί με μια κούπα συμπυκνωμένο χυμό , ή πόσος συμπυκνωμένος 
χυμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί με μια κούπα νερό. 
Συνταγή Α: 2 κούπες συμπυκνωμένο χυμό , 3 κούπες νερό 
Συνταγή Β :5 κούπες συμπυκνωμένο χυμό , 8 κούπες νερό 
Συνταγή Γ :3 κούπες συμπυκνωμένο χυμό , 4 κούπες νερό 
Συνταγή Δ :4 κούπες συμπυκνωμένο χυμό , 7 κούπες νερό 
 
Απάντηση: Η συνταγή Γ πρέπει να έχει την εντονότερη γεύση σταφυλιού. 
Ολοκληρωμένη λύση : Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να λύσεις αυτό το πρόβλημα. 
-Ένας τρόπος είναι να καθορίσεις πόσο συμπυκνωμένο χυμό χρησιμοποιεί κάθε 
συνταγή για μια κούπα νερό. Αυτή που χρησιμοποιεί τον περισσότερο 
συμπυκνωμένο χυμό πρέπει να έχει την εντονότερη γεύση σταφυλιού. 
 
Συνταγή Κούπες 

συμπυκνω-
μένο χυμό 
ανά συνταγή 

Κούπες 

νερό ανά 

συνταγή 

Αναλογία 
χυμού με 
νερό  

Αναλογία χυμού με 
μια κούπα νερό 
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Α          2          3        2/3   

(2+3)/(3+3)=0,67/1    
Β          5                            8        5/8  (5+8)/(8+8)=0,63/1 
Γ          3          4        3/4 (3+4)/(4+4)=0,75/1 
Δ          4          7        4/7 (4+7)/(7+7)=0,56/1 
 
Η συνταγή Γ έχει τον περισσότερο συμπυκνωμένο χυμό (0,75) για μια κούπα 
νερό. Πρέπει να έχει την εντονότερη γεύση σταφυλιού. 
-Άλλος τρόπος είναι να βρεις πόσο νερό χρησιμοποιεί κάθε συνταγή για μια 
κούπα συμπυκνωμένο χυμό. Εδώ η συνταγή που χρησιμοποιεί το λιγότερο νερό 
πρέπει να έχει την εντονότερη γεύση σταφυλιού. 
 

Συνταγή    Κούπες 
συμπυκνωμένο 
χυμό ανά 
συνταγή 

Κούπες 
νερό ανά 
συνταγή 

Αναλογία 
χυμού με 
νερό 

Αναλογία 1 κού- 
πας χυμό με νερό   

Α        2                 3    2/3 (2+2)/(3+2)=1/1,5 
Β        5         8          5/8 (5+5)/(8+5)=1/1,6 
Γ        3        4    3/4 (3+3)/(4+3)=1/1,3 
Δ        4        7    4/7 (4+4)/(7+4)=1/1,8 
 
Η συνταγή Γ έχει τη μικρότερη ποσότητα νερού , 1,3 κούπες , σε μια κούπα 
συμπυκνωμένο χυμό και έτσι πρέπει να έχει την εντονότερη γεύση σταφυλιού. 

 

1) Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
 

Η Κατερίνα έχει να κάνει την παρακάτω πράξη για το σπίτι. 
19 Χ 25   —— 
Γνωρίζει ότι 20Χ25  500, αλλά δεν ξέρει πόσο κάνει 19 Χ 20 
 
Χρησιμοποιώντας διαγράμματα , αριθμούς και δικαιολογώντας την απάντηση 
σου βοήθησε την Κατερίνα να εκτελέσει την παραπάνω πράξη. 
 
ΛΥΣΗ 
Η Κατερίνα ήδη ξέρει ότι 20 Χ 25  500.  
Εφόσον ο αριθμός 19 είναι ένας πριν το 20, καταλαβαίνουμε ότι ο αριθμός που 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 19 Χ 25 είναι μια  25αδα  λιγότερη από το 
500 ( =20 Χ 25) :  
      500  25  475 ,  άρα 19 Χ 25  475 
 

2) ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 

 Ο Γιώργος και ο Κώστας θέλουν να φτιάξουν μια αφίσα για το μάθημα των 
καλλιτεχνικών. Έχουν την επιλογή η αφίσα τους να έχει διαστάσεις 1μ Χ 1μ  ή  
2μ Χ 2μ.  Ο Γιώργος λέει   «Ας επιλέξουμε τις μεγαλύτερες διαστάσεις γιατί θα 
έχουμε το διπλάσιο χώρο για την αφίσα μας». 
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Έχει δίκιο ο Γιώργος;  Όντως η αφίσα με διαστάσεις 2μ Χ 2μ θα είναι διπλάσια 
από τη αφίσα με διαστάσεις 1μ Χ 1μ; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
 
 

3) ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ; 
 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 
O Αλέκος λέει, ότι αυτά τα δύο ορθογώνια είναι ίδια. Συμφωνείς; 
 
Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ορθογώνιο Α : 32\ 36=0,8 
Ορθογώνιο Β:  36\40 =0.9 
 
 

3) ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΩΣ ΤΟ 500 
Ο Γιώργος μετράει ως το 500 ανά 5,δηλαδή  ΄΄5, 10, 15...΄΄ 
1. Πόσους αριθμούς θα πει συνολικά ο Γιώργος μέχρι να φτάσει στο 500; Δείξε ή 
εξήγησε την απάντησή σου χωρίς να γράψεις αναλυτικά όλους τους αριθμούς.     
 
2. Η Μαρία μετράει ανά 6 με τον εξής τρόπο  : ΄΄6, 12, 18...΄΄ και θέλει συνολικά να 
πει όσους αριθμούς θα πει κι ο Γιώργος. 
3. Για να το πετύχει αυτό η Μαρία μέχρι ποιόν αριθμό πρέπει να μετρήσει; 
Δικαιολόγησε την απάντησή σου χωρίς μα γράψεις αναλυτικά όλους τους 
αριθμούς.  
 
ΛΥΣΗ 
Ο Γιώργος θα πει συνολικά 100 αριθμούς γιατί στο 500 χωράνε συνολικά 100 
πεντάδες. 
500  5 = 100 
 
Η Μαρία θα μετρήσει ως το 600 γιατί στο 600 χωράνε 100 εξάδες. 
100 Χ 6 = 600 
 
 

4) ΤΑ ΒΑΓΟΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ 
Η Μαρία κι ο Κώστας δημιούργησαν τα δικά τους τρενάκια ενώνοντας κύβους 
για βαγόνια. Όταν το τρένο της Μαρίας είχε 21 βαγόνια, είπε ότι τα 3\4 του 
τρένου της είχε τελειώσει. Ο Κώστας είπε ότι κατά 2\3 ήταν έτοιμο και το δικό 
του τρένο όταν είχε ενώσει συνολικά 20 κύβους. 
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Ποιό από τα δύο τρένα θα είναι πιο μακρύ μόλις ολοκληρωθεί ; Δικαιολογήστε 
την απάντησή σας. 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

 
 


