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ΑΡΙΘΜΟΙ (3) 

 

1.   15 x 9 =  

Απάντηση: ______________________________  

 

2.   23 x 20 =  

Απάντηση: ______________________________ 

 

3.  Το 25 × 18 είναι μεγαλύτερο από το 24 × 18. Πόσο πιο μεγάλο είναι;  

(α) 1  

(β) 18  

(γ) 24  

(δ) 25 

 

4. Ποιο από τα παρακάτω δίνει απάντηση πιο κοντά στο 9 x 22;  

(α) 5 x 20  

(β) 5 x 25  

(γ) 10 x 20  

(δ) 10 x 25 

 

5.   204 ÷ 4 =  

Απάντηση: ______________________________  

 

6. Ποιοι από τους ακόλουθους αριθμούς είναι παράγοντες του 12; 

 
Απάντηση: ______________________________ 

 

7. Σε ένα πλοίο υπάρχουν 218 επιβάτες και 191 μέλη του πληρώματος. Πόσα άτομα 

υπάρχουν συνολικά στο πλοίο;  

Απάντηση: ______________________________ 
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8. Η Λία εξασκείται στα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ποιον αριθμό πρέπει να 

προσθέσει στο 142, για να κάνει το 369;  

Απάντηση: ______________________________ 

 

9. Ο Αλέκος ήθελε να μάθει πόσα κιλά ζυγίζει ο γάτος του. Ζύγισε τον εαυτό του και η 

ένδειξη της ζυγαριάς ήταν 57 kg. Μετά ανέβηκε στη ζυγαριά κρατώντας το γάτο στο 

χέρι του και η ζυγαριά έδειξε 62 kg.  

Πόσο ζυγίζει ο γάτος του Αλέκου;  

Απάντηση: ______________________________ κιλά  

 

10. Σε ένα σχολείο υπήρχαν κατά την περσινή σχολική χρονιά 92 αγόρια και 83 

κορίτσια. Στη φετινή σχολική χρονιά υπάρχουν 210 μαθητές, από τους οποίους οι 97 

είναι αγόρια. Πόσα περισσότερα κορίτσια υπάρχουν φέτος από ότι πέρσι; Δείξε τον 

τρόπο που εργάστηκες.  

 

 

 

 

 

 

Απάντηση: ______________________________ 

 

11. Η Γεωργία θέλει να στείλει επιστολές σε 12 φίλες της. Για τις μισές επιστολές θα 

χρειαστεί 1 κόλλα χαρτί και για τις άλλες μισές θα χρειαστεί 2 κόλλες χαρτί. Πόσες 

κόλλες χαρτί θα χρειαστεί συνολικά;  

Απάντηση: ______________________________  

 

12. Η Μαρία έχει 6 κόκκινα κουτιά. Κάθε κόκκινο κουτί περιέχει 4 μολύβια. Έχει επίσης 

3 μπλε κουτιά. Κάθε μπλε κουτί περιέχει 2 μολύβια. Πόσα μολύβια έχει συνολικά η 

Μαρία;  

(α) 6  

(β) 15  

(γ) 24  

(δ) 30  

 

Αναμένω αν θέλετε να μου στείλετε τις απαντήσεις σας για να τις ελέγξω! 


