
 

1. Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς

:  

5 …… 7       

2. Να υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

1)

2)

3)

4)

5)

 

3. Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς κα αντίστροφα : 

4. Να λυθούν οι εξισώσεις:

5. A) 

είδη του ρουχισμού και 15% στα παπούτσια. Πόσο θα πληρώσουμε για να 

αγοράσουμε ένα πουκάμισο αξίας 170 ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες 

ευρώ;

Β) Σε ένα κοτέτσι υπάρχουν 25 κότες, 12 κόκορες και 18 κοτοπουλάκια. Τι 

ποσοστό έχει κάθε είδος σε ολόκληρο το κοτέτσι;

Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς

      -3 …… 6 

υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

1)  =  (21

2)  =  −(

3)  =  +(

4)  =  − 

5)  =  (−

Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς κα αντίστροφα : 

 

 

 

 

 

Να λυθούν οι εξισώσεις:

 

 

 

 

) Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστημα έκανε έκπτωση 35% στα 

είδη του ρουχισμού και 15% στα παπούτσια. Πόσο θα πληρώσουμε για να 

αγοράσουμε ένα πουκάμισο αξίας 170 ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες 

ευρώ; 

Β) Σε ένα κοτέτσι υπάρχουν 25 κότες, 12 κόκορες και 18 κοτοπουλάκια. Τι 

ποσοστό έχει κάθε είδος σε ολόκληρο το κοτέτσι;

Α΄ Γυμνασίου

Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς

3 …… 6     -8 …… 

υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

21 − 7): 2 +

(−2) ∙ (−3

(−12) – (−

 (−1) ∙  (+9

−6 + 5 − 4)

Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς κα αντίστροφα : 

 0,04 

 0,36 

 23,6 

 3,089 

 302,0004 

Να λυθούν οι εξισώσεις:

 + 5 = 18

 4 –   = 1 

 3 +  12 =

 20 –  5 =

Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστημα έκανε έκπτωση 35% στα 

είδη του ρουχισμού και 15% στα παπούτσια. Πόσο θα πληρώσουμε για να 

αγοράσουμε ένα πουκάμισο αξίας 170 ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες 

Β) Σε ένα κοτέτσι υπάρχουν 25 κότες, 12 κόκορες και 18 κοτοπουλάκια. Τι 

ποσοστό έχει κάθε είδος σε ολόκληρο το κοτέτσι;

Γυμνασίου

Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς

8 …… -4     -11 …… 

υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

+ (−6 + 3):

+ 7 − 12 −

−9) +  (−7)

9)  + ( −6)

) ∶  (−5) – 

Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς κα αντίστροφα : 

 

Να λυθούν οι εξισώσεις: 

18 

 

=  21 

10 

Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστημα έκανε έκπτωση 35% στα 

είδη του ρουχισμού και 15% στα παπούτσια. Πόσο θα πληρώσουμε για να 

αγοράσουμε ένα πουκάμισο αξίας 170 ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες 

Β) Σε ένα κοτέτσι υπάρχουν 25 κότες, 12 κόκορες και 18 κοτοπουλάκια. Τι 

ποσοστό έχει κάθε είδος σε ολόκληρο το κοτέτσι;

1 

Γυμνασίου- Πασχαλινή Εργασία

Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς χρησιμοποιώντας ένα από τα σύμβολα:  <,>

11 …… -32 

υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

: (−3)  

− 3)  + (−2

) – (+9 − 8

)  ∙ (−8) – (

 (−20 + 40

Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς κα αντίστροφα : 

 

Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστημα έκανε έκπτωση 35% στα 

είδη του ρουχισμού και 15% στα παπούτσια. Πόσο θα πληρώσουμε για να 

αγοράσουμε ένα πουκάμισο αξίας 170 ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες 

Β) Σε ένα κοτέτσι υπάρχουν 25 κότες, 12 κόκορες και 18 κοτοπουλάκια. Τι 

ποσοστό έχει κάθε είδος σε ολόκληρο το κοτέτσι;

Πασχαλινή Εργασία

χρησιμοποιώντας ένα από τα σύμβολα:  <,>

32    0 …… +3 

υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις: 

2 + 6 − 8) ∙

8 + 7 − 2)  

(+9) ∙ (+4)

40 –  30 +  10

Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς κα αντίστροφα : 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστημα έκανε έκπτωση 35% στα 

είδη του ρουχισμού και 15% στα παπούτσια. Πόσο θα πληρώσουμε για να 

αγοράσουμε ένα πουκάμισο αξίας 170 ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες 

Β) Σε ένα κοτέτσι υπάρχουν 25 κότες, 12 κόκορες και 18 κοτοπουλάκια. Τι 

ποσοστό έχει κάθε είδος σε ολόκληρο το κοτέτσι; 

Πασχαλινή Εργασία 

χρησιμοποιώντας ένα από τα σύμβολα:  <,>

0 …… +3     -23 …… 0 

∙ (−8 + 10)

 +  (−10 −

) +  (−7) ∙

10) ∶  (+10)

Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς κα αντίστροφα : 

  

  

  

  

 = 8 

 =  

 − =

Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστημα έκανε έκπτωση 35% στα 

είδη του ρουχισμού και 15% στα παπούτσια. Πόσο θα πληρώσουμε για να 

αγοράσουμε ένα πουκάμισο αξίας 170 ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες 

Β) Σε ένα κοτέτσι υπάρχουν 25 κότες, 12 κόκορες και 18 κοτοπουλάκια. Τι 

χρησιμοποιώντας ένα από τα σύμβολα:  <,>

23 …… 0  7 …… 

) 

− 12 + 5 +

(+4) 

) 

Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς κα αντίστροφα : 

 

Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστημα έκανε έκπτωση 35% στα 

είδη του ρουχισμού και 15% στα παπούτσια. Πόσο θα πληρώσουμε για να 

αγοράσουμε ένα πουκάμισο αξίας 170 ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες αξίας 58 

Β) Σε ένα κοτέτσι υπάρχουν 25 κότες, 12 κόκορες και 18 κοτοπουλάκια. Τι 

 

χρησιμοποιώντας ένα από τα σύμβολα:  <,>

…… -2 

4) 

Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς κα αντίστροφα :  

Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστημα έκανε έκπτωση 35% στα 

είδη του ρουχισμού και 15% στα παπούτσια. Πόσο θα πληρώσουμε για να 

αξίας 58 

Β) Σε ένα κοτέτσι υπάρχουν 25 κότες, 12 κόκορες και 18 κοτοπουλάκια. Τι 

χρησιμοποιώντας ένα από τα σύμβολα:  <,> 



 

6. Nα βρεθεί ο αριθμός 

7. Να υπολογιστούν οι

8.  Στα παρακάτω σχήματα ν

 

 

 

 

 

 

 

Α. 

α βρεθεί ο αριθμός 

 

Να υπολογιστούν οι

1) 1

 

2) 12

 

Στα παρακάτω σχήματα ν

 

α βρεθεί ο αριθμός  

Να υπολογιστούν οι παραστάσεις.

1 + ∙ −

 

12 ∙ −

 

Στα παρακάτω σχήματα ν

  

Γ. 

 = +

παραστάσεις.

− 2 ∙  

+ :  

Στα παρακάτω σχήματα να υπολογίσετε τις άγνωστες γωνίες

 

 

 

 

2 

: 1 −   

παραστάσεις. 

 

α υπολογίσετε τις άγνωστες γωνίες

  και έπειτα ο αντίστροφός του.

3)

4)

 

α υπολογίσετε τις άγνωστες γωνίες

Β. 

και έπειτα ο αντίστροφός του.

3) 
∶   

 ∶ 
  

4) 
   

  
  

α υπολογίσετε τις άγνωστες γωνίες. 

και έπειτα ο αντίστροφός του.

 

 

 

 

και έπειτα ο αντίστροφός του. 


