
Έλσα Γεµενετζή – Γυµνάσιο Μελίκης 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

1. Σε ένα διαγώνισµα κάθε µαθητής πρέπει να απαντήσει σε 100 
ερωτήσεις. Θα πάρει 3 µονάδες για κάθε σωστή απάντηση και µόνο 1 
µονάδα για κάθε λανθασµένη. Ένας µαθητής πήρε συνολικά 220 
µονάδες. Σε πόσες ερωτήσεις απάντησε σωστά;  

• Αν ο µαθητής απαντούσε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, πόσες 
µονάδες θα έπαιρνε;  

 
• Κάθε φορά που κάνει λάθος σε µία ερώτηση, πόσες µονάδες 

χάνει;  
 

• Πόσες µονάδες έχασε συνολικά από τις λάθος απαντήσεις του;  
 

• Πόσες λάθος απαντήσεις έκανε τελικά;  
 

2. Τρία αδέρφια µοιράζονται εξίσου µια κληρονοµιά, που είναι ένα χωράφι 
και ένα διαµέρισµα. Ο πρώτος παίρνει το χωράφι. Ο δεύτερος παίρνει 
το διαµέρισµα, αλλά δίνει στον πρώτο 600€ και στον τρίτο 15.000€. 
Ποιά είναι η αξία του χωραφιού και ποιά του διαµερίσµατος;  

 
• Να γράψετε τα δεδοµένα.  

 
 

• Να γράψετε τα ζητούµενα.  
 
 

• Ποιό είναι το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε ολόκληρη την 
κληρονοµιά;  

 
• Ο πρώτος πήρε: 

                                    έδωσε:  
• Ο δεύτερος πήρε:  

                                      έδωσε:  
• Ο τρίτος πήρε:  

                                  έδωσε: 
• Αν ονοµάσουµε x την τιµή του χωραφιού και δ την τιµή του 

διαµερίσµατος, να εκφράσετε µε τη βοήθεια των µεταβλητών x 
και δ, το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα.  
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3. Ένας εκτυπωτής, µια οθόνη και η κεντρική µονάδα ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή πωλούνται 720€. Αν η τιµή της οθόνης είναι τριπλάσια από 
την τιµή του εκτυπωτή, και η τιµή της κεντρικής µονάδας πενταπλάσια 
από την τιµή του εκτυπωτή, τότε να υπολογίσετε την τιµή του 
εκτυπωτή, της οθόνης και της κεντρικής µονάδας.  

 
• Να γράψετε ποια είναι τα δεδοµένα.  

 
 
 
 

• Να γράψετε ποια είναι τα ζητούµενα.  
 
 
 

• Ποιοί είναι οι άγνωστοι;  
 
 

• Ποιός από τους άγνωστους του προβλήµατος είναι κατά την 
άποψή σας ο µικρότερος;  

 
 

• Αν ονοµάσουµε x την τιµή πώλησης του εκτυπωτή τότε: 
                   Α)η τιµή πώλησης της οθόνης συναρτήσει του x είναι:  
 

    Β)η τιµή πώλησης της κεντρικής µονάδας συναρτήσει του x είναι:  
 

• Να περιγράψετε τα δεδοµένα του προβλήµατος µε µια ισότητα.  
 
 

• Να λύσετε την εξίσωση: x+3x+5x=720  
 
 

• Η τιµή πώλησης του εκτυπωτή είναι:  
 

• Η τιµή πώλησης της οθόνης είναι:  
 

• Η τιµή πώλησης της κεντρικής µονάδας είναι:  
 

• Να υπολογίσετε το άθροισµα: 80+240+400=  
 


