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ΤΑ ΔΥΟ SMARTPHONES 

   

Ένας μαθητής αγόρασε δύο smartphones, αλλά όταν τα χρησιμοποίησε 

ανακάλυψε ότι τα χαρακτηριστικά τους δεν τον ικανοποιούν. Έτσι, τα πούλησε 

600 ευρώ το καθένα κερδίζοντας 20% από το ένα και χάνοντας 20% από το 

άλλο. Είχε, τελικά, κέρδος ή ζημιά από τις δύο ανταλλαγές και πόσο;  

 

Λύση 

Η τιμές πώλησης των 600 ευρώ για τα δύο smartphone είναι τελικές τιμές, η 

πρώτη μετά από μία διαδικασία αύξησης, ενώ η δεύτερη μετά από μία 

διαδικασία μείωσης. Για να διαπιστώσουμε αν ο μαθητής είχε τελικά κέρδος ή 

ζημιά από τις δύο ανταλλαγές, πρέπει να υπολογίσουμε το ποσό της αύξησης 

στην πρώτη περίπτωση και το ποσό της μείωσης στη δεύτερη περίπτωση καθώς 

και τις αντίστοιχες αρχικές τιμές.  

Για το πρώτο smartphone από το οποίο ο μαθητής είχε κέρδος έχουμε:  

 Αρχική τιμή Αύξηση % 
(ποσοστό) 

Αύξηση/κέρδος 
(ποσό) 

Τελική τιμή 

Ποσοστά 100 20% 20 120 
Ποσά  y  x 600 

 

100

𝑦
=
20

x
=
120

600
 

120y = 100 ∙ 600 
120y = 60000 
y = 60000: 120 

y = 500 

120x = 20 ∙ 600 
120x = 12000 
x = 60000: 120 

x = 500 
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Οπότε, από την πώληση του πρώτου smartphone ο μαθητής είχε κέρδος 100 

ευρώ.   

 Αρχική τιμή Αύξηση % 
(ποσοστό) 

Αύξηση/κέρδος 
(ποσό) 

Τελική τιμή 

Ποσοστά 100 20% 20 120 
Ποσά  500  100 600 

 

Για το δεύτερο smartphone από το οποίο ο μαθητής είχε ζημιά έχουμε:  

 Αρχική τιμή Μείωση % 
(ποσοστό) 

Μείωση/ζημιά 
(ποσό) 

Τελική τιμή 

Ποσοστά 100 20% 20 80 
Ποσά  y  x 600 

 

100

𝑦
=
20

x
=
80

600
 

80y = 100 ∙ 600 
80y = 60000 
y = 60000: 80 
y = 750 

80x = 20 ∙ 600 
80x = 12000 
x = 12000: 80 
x = 150 

 

Οπότε, από την πώληση του δεύτερου smartphone ο μαθητής είχε ζημιά 150 

ευρώ.   

 Αρχική τιμή Μείωση % 
(ποσοστό) 

Μείωση/ζημιά 
(ποσό) 

Τελική τιμή 

Ποσοστά 100 20% 20 80 
Ποσά  750  150 600 

 

Συνεπώς, ο μαθητής είχε τελικά ζημιά και η ζημιά ήταν 150 – 100 = 50 ευρώ.  

 

  




