
επαναληπτικό 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Κεφάλαια 8 - 12



Στα κεφάλαια αυτά έμαθα:

να αναγνωρίζω και να παρουσιάζω με

διαφορετικούς τρόπους καταστάσεις

πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και

διαίρεσης,

να αναγνωρίζω, να διατυπώνω και να

εφαρμόζω στρατηγικές νοερών υπολογισμών,

να κάνω πράξεις με πολυψήφιους φυσικούς

αριθμούς,

να βρίσκω τα πολλαπλάσια, τα κοινά

πολλαπλάσια, το Ε.Κ.Π. και τους διαιρέτες ενός αριθμού,

να διατυπώνω και να εφαρμόζω τα κριτήρια διαιρετότητας των αριθμών: 2, 5, 10, 3

και 9,

να λύνω προβλήματα με φυσικούς αριθμούς.
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Ελέγχουμε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης με δύο διαφορετικούς τρόπους.

α.                                                        β.

41.785      59.183

Αφαιρούμε τους φυσικούς αριθμούς:

Προσθέτουμε τους φυσικούς αριθμούς:

Ασκήσεις

41.785      59.183 539.815         4.082           5.808.075
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Ελέγχουμε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης με δύο διαφορετικούς τρόπους.
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Πολλαπλασιάζουμε τους φυσικούς αριθμούς:

4 x 25 x 36.984 =

8 x 459.895 x 125=

(          )            100 x 36.984 =3.698.400

(8 x 125) x 459.895 =1.000 x 459.895 = 459.895.000

Γράφουμε τα πολλαπλάσια του 12 και του 15 ως το 120.

Γράφουμε τους διαιρέτες του 24 και του 60.

Π12: 0,  12,  24,  26,  48,  60,  72,  84,  96,  108,  120,…

Π15: 0,  15,  30,  45,  60,  75,  90,  105,  120,…

Δ24: 1,  2,  3,  4,  6,  8,  12,  24.

Δ60: 1,  2,  3,  4,  5,  6,  10,  12,  15,  20,  30,  60.



Συμπληρώνουμε τους αριθμούς που λείπουν:

45.600=____x ____ +________

Συμπληρώνουμε τα ψηφία που λείπουν, έτσι ώστε ο αριθμός που προκύπτει

να διαιρείται με το 3 και με το 5:

67

45.600=____x ____ +________

 Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 5, όταν το 

τελευταίο του ψηφίο είναι: 0 ή 5.

 Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 3, αν το άθροισμα των ψηφίων 

του διαιρείται με το 3.

Επομένως ο αριθμός θα είναι της μορφής :  6.7     0  ή  6.7     5 .

Επομένως ο αριθμός που προκύπτει και μπορεί να διαιρείται με το 3 και 

με το 5 είναι ο:

 45    1.000    600

45.600=____x ____ +________

45.600=____x ____ +________

45.600=____x ____ +________45.600=____x ____ +________

45.600=____x ____ +________

 456    100        0  9    5.000        600

 40     1.000      5.600  400    100        5.600

 4.000    10        5.600  4     10.000      5.600

6.720  ή  6.750  ή  6.780  ή  6.705  ή  6.735  ή 6.765  ή  6.795 .



Ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής έφτιαξε τη μια ημέρα 684

σοκολατάκια και την άλλη 536. Θέλει να τα συσκευάσει σε κουτιά που

καθένα χωράει 20 σοκολατάκια. Πόσα κουτιά θα χρειαστεί;

1ο Πρόβλημα

επαναληπτικό 2 Κεφάλαια 8 - 12

 Το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής έφτιαξε συνολικά: 684 + 536 =1.220 σοκολατάκια .

Η Δανάη έχει στη συλλογή της 457 γραμματόσημα. Αν ο Νίκος τής

δώσει 39 από τα γραμματόσημά του, τότε θα έχουν τον ίδιο αριθμό

γραμματοσήμων. Πόσα γραμματόσημα έχει ο Νίκος;

2ο Πρόβλημα

 Αν ο Νίκος δώσει της Δανάης 39 από τα γραμματόσημά του, τότε θα έχουν και 

οι δύο από: 457 + 39 = 496 γραμματόσημα. 

 Επομένως ο Νίκος έχει: 496 + 39 = 535 γραμματόσημα. 

 Για τη συσκευασία τους θα χρειαστεί: 1.220 : 20 = 61 κουτιά που το καθένα χωράει 20 σοκολατάκια.



3ο Πρόβλημα
Σε μια θεατρική παράσταση η τιμή του εισιτηρίου είναι για τους

ενήλικες 18 € και για τα παιδιά 2 € λιγότερα. Πόσα € θα πληρώσει μια

οικογένεια με τρία παιδιά, για να παρακολουθήσει την παράσταση;

 Τα εισιτήρια των γονέων κοστίζουν συνολικά: 18 ● 2  = 36 €.

 Άρα μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πληρώσει:  36 + 48 = 84 €. 

4ο Πρόβλημα
Ο Αντρέι, για να φτιάξει το γλυκό που του αρέσει, χρειάζεται ακριβώς

ένα λίτρο νερό. Βρήκε στην κουζίνα ένα δοχείο των 5 λίτρων κι ένα

δοχείο των 3 λίτρων. Πώς μπορεί να μετρήσει με αυτά τα δοχεία το

νερό που χρειάζεται;

 Ο Αντρέι  θα γεμίσει πρώτα το δοχείο των 3 λίτρων με νερό.

 Το εισιτήριο για κάθε παιδί κοστίζει : 18 - 2 = 16 €.

Επομένως τα εισιτήρια των παιδιών κοστίζουν συνολικά: 16 ● 3  = 48 €.

 Κατόπιν το νερό από το δοχείο των 3 λίτρων θα το αδειάσει στο δοχείο των 5 λίτρων.

(Τώρα το δοχείο των 5 λίτρων έχει 3 λίτρα και του λείπουν άλλα 2 λίτρα για να γεμίσει.)

 Έπειτα θα ξαναγεμίσει το άδειο δοχείο των 3 λίτρων για δεύτερη φορά. 

 Στη συνέχεια με τα νέα 3 λίτρα θα συμπληρώσει το δοχείο των 5 λίτρων, ώστε να 

γεμίσει. Για να γίνει αυτό  θα χρησιμοποιήσει τα 2 λίτρα από τα 3.

 Το νερό που θα μείνει στο δοχείο των 3 λίτρων θα είναι το ένα λίτρο που χρειάζεται. 



Ο παππούς του Νίκου έχει στο μπαλκόνι του μια τριανταφυλλιά, μια

γαριφαλιά κι έναν κάκτο. Η τριανταφυλλιά χρειάζεται πότισμα κάθε 2

ημέρες, η γαριφαλιά κάθε 3 και ο κάκτος κάθε 5. Σήμερα πότισε και

τις τρεις γλάστρες. Πόσες ημέρες μετά θα ποτίσει ξανά και τις τρεις;

5ο Πρόβλημα

Επομένως ο παππούς του Νίκου θα ποτίσει και τις τρεις γλάστρες μετά από 30 ημέρες.

Π(2): 0,  2,  4,  6,  8,  10,  12, 14,  16,  18,  20, 22,  24,  26,  28,  30, 32,  34,  36,  38,  40,…

Π(3:) 0,  3,  6,  9,  12,  15,  18,  21,  24,  27,  30,  33,  36,  39,  42,…

Π(5): 0,  5,  10,  15,  20,  25,  30,  35,  40,  45,  50,  55,…

Κ.Π.(2, 3, 5):     0,  30,…

Ε.Κ.Π. .(2, 3, 5):    30






