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ΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΑ 

1. Ποσοστό  επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυ-

σικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος  
100
ν  

Από συνήθεια  λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε 80%  αντί για 
100
80 . 

  
2. Ποσοστό  επί τοις χιλίοις,  χρησιµοποιούµε το σύµβολο ν 0/00, που σηµαίνει 

      Το κλάσµα  
1000
ν ,  πχ 34 0/00  = 

1000
34  = 3,4% 

3. Τα ποσοστά µπορούν να παρασταθούν  σε σχηµατική µορφή 
α) µε πίνακα, β) µε ραβδογράµµατα, γ) µε ορθογώνια διαγράµµατα δ) µε κυκλικά δια-

γράµµατα. 
 
 
 

Φ. Π. Α - Φόρος  Προστιθέµενης Αξίας 

Ο    Φ. Π. Α  είναι ένας γενικός φόρος που τον επέβαλλε το κράτος σε όλα τα πωλούµενα 
αγαθά και τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες του. Τα ποσοστά του Φ.Π.Α.   ποικίλουν  
ανά οµάδες αγαθών π.χ.:  4%  για βιβλία, 18% για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Εισπράτ-
τεται από τους επαγγελµατίες και αποδίδεται ανά τρίµηνο στο ∆ηµόσιο. 
 
 
 

Εµπορικές και Τραπεζικές Συναλλαγές 
 
1. Τόκος είναι ένα  νοµισµατικό ενοίκιο για παραχώρηση  χρηµάτων προς χρήση σε άλλο πρό-

σωπο και για ορισµένο χρονικό διάστηµα.  
2. Επιτόκιο (%), είναι ο τόκος για τις 100 νοµισµατικές µονάδες και για χρονική διάρκεια ενός έ-

τους.  
 
Έχοµε δύο µορφές: 

Καταθεση.  ∆ίνουµε τα χρήµατά µας (π.χ. 3.000 €)  στην τράπεζα για ένα χρόνο µε 
επιτόκιο 2%, αυτό σηµαίνει: «παραχωρώ την περιουσία µου στην τράπεζα για ένα χρόνο 
να την εκµεταλλεύεται αυτή. Στο τέλος του έτους θα µου την επιστρέψει ( τα 3.000 €), επι-
πλέον θα µε πληρώσει    3.000*2% = 60€  για την ευκολία που της έκανα». 

∆ανεισµός. Είναι το αντίθετο της κατάθεσης. Ζητάµε χρήµατα από την τράπεζα  και 
πληρώνουµε επί πλέον του αρχικού ποσού για την διευκόλυνση. 

 
3. Εκπτώσεις.  Μείωση της αρχικής προς πώληση αξίας ενός προϊόντος µε σκοπό να αυξηθεί η 

κατανάλωση. π.χ. Έκπτωση 15% σηµαίνει ότι, κάποιο καταναλωτικό αγαθό που  κοστίζει 100€, 
15 € δεν θα πληρώσω και θα πληρώσω µόνο τα 85 €. 

Παράδειγµα:  αγοράσαµε ένα ψυγείο 500€ µε έκπτωση 15%.  Ποια η έκπτωση (κέρδος µου), ποια η νέα τι-
µή;  

Λύση:  500*15% = 500 * 15/100 = 75€ το κέρδος άρα 500-75 = 425€ η τιµή που πληρώσαµε. Την τιµή που 
πληρώσαµε την βρίσκουµε πιο γρήγορα, µε 500*85%=425€  γιατί σε κάθε 100€ 15 κερδίζουµε και 85πληρώνουµε. 

 
4. Κέρδος. Είναι η Αριθµητική διαφορά Τιµής πώλησης – Τιµή αγοράς.  
5. Ζηµιά. Είναι η παραπάνω διαφορά µε την προϋπόθεση η τιµή πώλησης να είµαι µικρότερη τις 

τιµής αγοράς.  
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Ανάλογα  ποσά 

Ορισµοί: 
1. ∆ύο ποσά λέµε ότι είναι ανάλογα, όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιµές του ενός ποσού επί 

έναν αριθµό, πολλαπλασιάζονται και οι αντίστοιχες τιµές του άλλου µε τον ίδιο αριθµό. 
• Τα ποσά χ και ψ θα είναι ανάλογα αν υπάρχει σταθερός αριθµός α διάφορος του 

µηδενός ώστε ψ = α · χ  
Π.χ. λίτρα βενζίνης  και ποσό πληρωµής,  αν το λίτρο έχει 0,8€ = 80 λεπτά 
 

Λίτρα 1 2 3 4 5 6 7 
1⋅0,8 2⋅0,8 3⋅0,8 4⋅0,8 5⋅0,8 6⋅0,8 7⋅0,8 Ποσό πληρωµής 
0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 

 

Παρατηρούµε ότι ο λόγος – κλάσµα,  
 Ποσό

Λίτρα σε κάθε περίπτωση είναι σταθερός. Ο παρα-

πάνω πίνακας λέγεται πίνακας τιµών.  
  

2. Υπάρχουν και ποσά που δεν είναι ανάλογα. 
Για να ελέγξουµε αν τα ποσά είναι ανάλογα πρέπει να σχηµατίσουµε πίνακα όπως στο πα-

ράδειγµα µας. Τέτοια ποσά είναι τα: 
• Βάρος και αξία αγροτικών προϊόντων. 
• Λίτρα και κόστος καυσίµων. 
• Χρόνος και αµοιβή εργαζοµένου. 

Ενώ Ηλικία και βάρος ανθρώπου, ταχύτητα και κατανάλωση καυσίµου σε αυτοκίνητο δεν 
είναι ανάλογα. 

 
3. Αν παραστήσουµε τα ζεύγη τιµών, δύο ανάλογων ποσών µε σηµεία του επίπεδου σ' ένα 

σύστηµα ορθογωνίων αξόνων και τα ενώσουµε διαδοχικά, τότε θα σχηµατιστεί µία ευθεία 
γραµµή που περνά από την αρχή των αξόνων.  

 

Το 1 λίτρο λάδι κοστίζει  4,5 € 

Λάδι σε λίτρα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ποσό πληρωµής 0 4,5 9 13,5 18 22,5 27 31,5 36 
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Ασκήσεις:1. ∆ίνονται οι παρακάτω πίνακες. Να εξετάσετε αν τα ποσά χ κα y είναι ανάλογα.  
    
x 1 2 3 4 5 
 y 7 14 21 28 35 

  

x 1 2 3 4 5 
y 7 14 21 29 53  

x 3 6 9 12 18 
y 9 18 27 36 54 

  

x 3 6 36 12 18 
y 9 18 12 36 54  

x 5 6 8 9 10 
y 5 6 8 9 10  

x 4 5 7 8 13 
y 14,0 17,5 24,5 28,0 45,5  

 
19. Ποία από τα παρακάτω ποσά είναι ανάλογα; 

 Το µήκος ενός υφάσµατος και η τιµή του 
 Η περίµετρος ενός τετραγώνου και η πλευρά του 
 Ο αριθµός των εργατών και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός έργου  
 Ο αριθµός των εργατών και το έργο που εκτελούν στον ίδιο χρόνο  
 Η παροχή νερού και ο χρόνος για το γέµισµα µιας δεξαµενής 

 
 

Απλή µέθοδος των τριών. 
Πρόβληµα 1:  

Τα 6 αυγά κοστίζουν 1€. Τα 24 πόσο; Κατασκευάζουµε τον παρακάτω πίνακα τιµών (κατά-
ταξη). 

Αυγά 6 24 
Αξία 1 Χ; Ίσοι λόγοι 

;x
24

1
6

= , εξίσωση - λύση 
 

6•χ  = 24 • 1  ή 6•χ = 24   ή  χ= 24 : 6  ή χ = 4  άρα τα 24 αυγά κοστίζουν 4 € 
 
Ασκήσεις από το Σχολικό Βιβλίο α΄ Γυµνασίου:  
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Κλίµακες 
 

Κλίµακα ενός χάρτη ή ενός σχεδίου λέµε το σταθερό λόγο της απόστασης δύο σηµείων 
του χάρτη ή του σχεδίου, προς την πραγµατική απόσταση των σηµείων αυτών, όταν οι α-
ποστάσεις αυτές µετρηθούν µε την ίδια µονάδα. 

 
Μεγέθυνση. Αν η κλίµακα είναι µεγαλύτερη του 1, λέµε ότι έχουµε µεγέθυνση. 
Σµίκρυνση. Αν η κλίµακα είναι µικρότερη του 1, λέµε ότι έχουµε σµίκρυνση. 

 
Π.χ. κλίµακα 1:100.000  σηµαίνει:  απόσταση στο χάρτη 1 µονάδας αντιστοιχεί στην γη µε  

πραγµατική απόσταση 100.000 ίδιων µονάδων. 
 

  
Έννοια µερισµού 

  
1.  Όταν λέµε να µεριστεί ένας αριθµός ν σε µέρη ανάλογα των αριθµών χ, ψ, ω  εννοούµε να 
βρούµε αριθµούς α, β, γ αντιστοίχως ανάλογα των χ, ψ, ω,   ώστε να ισχύει:   α + β + γ = ν 

 
2.  Αν οι αριθµοί α, β, γ είναι ανάλογοι προς τους αριθµούς χ, ψ, ω αντίστοιχα, τότε και οι αριθ-
µοί α, β, γ, α+β+γ θα είναι ανάλογοι προς τους αριθµούς χ, ψ, ω, χ+ψ+ω.  

 

∆ηλαδή ισχύει:   γβα
ωψχ

γ
ω

β
ψ

α
χ

++
++

===  

  
Παρατηρήσεις: 

 Τα  δύο ίσα κλάσµατα  λέµε ότι κάνουν µία αναλογία. 

 Αν έχω µία αναλογία 
β
ψ

α
χ

=  τότε ισχύει χ•β = ψ•α (χιαστί γινόµενο – ισοδύναµα κλάσµατα) 

 
 

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ  

1.  ∆ύο αθλητές θα µοιραστούν ένα έπαθλο 12.0000€  ανάλογα µε το χρόνο που έκαναν µια δια-
δροµή.    Αν ο πρώτος έκανε τη διαδροµή σε 20 min και ο δεύτερος σε 25 min, να βρείτε πόσα 
χρήµατα θα πάρει ο καθένας. 
  
2. Να µεριστεί ο αριθµός 950 σε µέρη ανάλογα προς τους αριθµούς 2 , 3 και 5. 
  
3. Να βρείτε δύο αριθµούς που να έχουν άθροισµα 65 και να είναι ανάλογοι προς τους αριθµούς 5 
και 8. 
  
4.  Η   περίµετρος   ενός   ορθογωνίου   είναι 140 m, ενώ οι διαστάσεις του είναι ανάλογες προς 
τους αριθµούς 5 και 2. Να υπολογίσετε τα µήκη των πλευρών του. 
  
5. Ένας πατέρας µοίρασε την περιουσία του ανάλογα µε την ηλικία τους, στα τρία παιδιά του. Ο 

πρώτος είναι 40 ετών,  ο  2ος  35 και ο τρίτος 32. Αν η περιουσία είναι 42.800 €  από πόσα θα 
πάρει ο καθένας;  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Να γραφτούν µε µορφή ποσοστών τα παρακάτω κλάσµατα 

5
3 ,    

10
7 ,  

100
23 ,  

1000
133 ,  

50
47 ,  

25
10 ,  

75
1 , 

2. Να γραφτούν σαν κλάσµατα τα ποσοστά 
7%,  25%      12,6%,  37,3%      128%,  134%      135,8%    

3. Να υπολογιστεί: 
α. το 16% του 3.750      β. το 0,7% του 12.940    γ. 6,2% του 320     

 δ. το 3%  του 5.200     ε. το 9% του 146.000     στ. το 7,3%  του  12.520.000 

4. Να υπολογιστεί:  
α) το 14% των 23.000 €.       β) το 2,6% των 9 στρεµµάτων σε  m2 

 γ) το11%  των 28 κιλών σε γραµµάρια   δ) το 13,25% των 100 τόνων σε κιλά 
5. Η Νίκη  αγόρασε ένα παλτό αξίας 280 € και ο καταστηµατάρχης της έκανε έκπτωση το 80 €. Τι 

ποσοστό έκπτωσης της έγινε;                         
6. Το εισιτήριο µε το τρένο  από Αθήνα για Θεσσαλονίκη είναι 25€.   Αν  για τρία εισιτήρια πλη-

ρώσει κάποιος 60 € τι ποσοστό έκπτωσης του έγινε;  
7. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει   ηλικίες και αριθµό µαθητών κατά ηλικία, ενός γυµνασίου. Να 

βρεθούν τα χ, φ, ω, ψ 

Ηλικία 13 14 15 16 

Αρ. µαθητών 45 40 32 3 

% χ φ ω ψ 

  
8. Ένας µανάβης αγόρασε 1800 κιλά πατάτες  και πλήρωσε 396€. Τα 1000 κιλά τα  πούλησε  µε 

κέρδος 45% και τα υπόλοιπα µε κέρδος 30%. Να βρεθεί αν κέρδισε ή ζηµίωσε  και πόσο.  
9. Ένας εκδότης πούλησε 25.000  βιβλία µε κέρδος 35% και κέρδισε 1,05€ το βιβλίο. Πόσο ήταν 

το κόστος του ενός βιβλίου και πόσα έδωσε για όλα;                                                                      
10. Ένας εκδότης πούλησε 2.000 βιβλία  µε ζηµιά 2.250€. Αν το βιβλίο είχε κόστος κατασκευής 

7,5€  πόσο πούλησε το ένα βιβλίο και ποιο το ποσοστό της ζηµιάς του; 
11. Ο ακαθάριστος µισθός ενός υπαλλήλου είναι 1.450 €. Στο µισθό του γίνονται κρατήσεις για τα 

διάφορα ασφαλιστικά ταµεία   24% . Ποιος είναι ο καθαρός µισθός του υπαλλήλου;                      
12. Ένας έµπορος αγόρασε ένα πλυντήριο  που επιβαρύνθηκε για την ταχύτερη µεταφορά  µε 15% 

και έπειτα το πούλησε αντί 650€ κερδίζοντας το 20% τις τιµής πώλησης. Πόσο το αγόρασε, 
πόσα κέρδισε και πόσα πλήρωσε στη µεταφορά; 

13. Μία ηλεκτρική συσκευή  πουλήθηκε τελικά 450€ µε έκπτωση 10% πάνω στην αναγραφόµενη 
τιµή. Να βρεθεί   η έκπτωση  σε €.  Πόσο θα πουλιόταν αν γινόταν έκπτωση 25%;                                       

14. Ένας επιπλοποιός πούλησε ένα σαλόνι µε κέρδος 12% και εισέπραξε 1250€ δρχ. Αν το που-
λούσε 1500€ τι % θα κέρδιζε ενώ αν το πωλούσε 1050€ τι % θα ζηµιωνόταν; 

15. Ένα διαµέρισµα 75 τετραγωνικών µέτρων  κοστίζει κατασκευαστικά στον εργολάβο 48.750 €, ο 
οποίος κερδίζει το 40% του κόστους κατασκευής. Πόσο κοστίζει στον αγοραστή το  διαµερίσµα  
ανά τετραγωνικό µέτρο; 
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16. Ένα προϊόν πουλήθηκε  επί του κόστους. Αν πουλιόταν 240 € ακριβότερα, τότε το κέρδος θα 
ήταν 18%. Πόσο αξίζει το προϊόν; 

17. Ένας έµπορος αγόρασε   1.250  κιλά  καφέ και κατά το καβούρδισµα έχασε   το 20% από το 
αρχικό βάρος του. Πόσο πρέπει να πουλάει το κιλό τον καβουρδισµένο  καφέ γιο να κερδίζει 
1550€;                                           

18. Μία οθόνη υπολογιστή κοστίζει 450€, η κεντρική µονάδα 690€ και ένας εκτυπωτής180€ . Αν τα 
παραπάνω προϊόντα υπόκεινται σε Φ.Π Α. 18% πόσα θα πληρώσουµε συνολικά;  

19. Να βρεθεί ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε είδη αξίας 2.800€  και 1.400€ µε συντελεστές    
 α) 4%   β) 18%. 

20. Ένα αυτοκίνητο πουλιόταν 28.000 €. Η τιµή του πρώτα αυξήθηκε 14% και µετά µειώθηκε κατά 
14%. Αν πιστεύεται ότι δεν παρέµεινε ίδια ποια είναι ή νέα τιµή του αυτοκινήτου µετά την αυξο-
µείωση; 

21. Η τιµή ενός αυτοκινήτου αυξήθηκε κατά 32% και κοστίζει τώρα 10.500€. Ποια ήταν η αρχική 
τιµή του αυτοκινήτου. 

22. Η τιµή ενός ποδηλάτου µειώθηκε κατά 17% και κοστίζει τώρα 128 €. Ποια ήταν η αρχική τιµή 
του ποδηλάτου;  

23. Ένα µηχάνηµα πληρώθηκε  αντί 42.000 € όπου αγοράστηκε µε έκπτωση 25%. Αν πληρώσου-
µε και συµπληρωµατικό  φόρο 3% στην αρχική αξία πόσο θα µας κοστίσει τελικά; 

24. Ένας έµπορος πούλησε ηλεκτρικές συσκευές µε  70 € τη µία,  µε κέρδος 25%.  Να βρεθεί  
 α) το κέρδος του για κάθε µία    β] η αρχική τιµή        γ) το συνολικό κέρ-
δος από την πώληση 30 συσκευών. 

25. Ένας γεωργός  προµηθεύτηκε µια θεριζοαλωνιστική µηχανή αξίας 60.000€. Στο ποσό αυτό έγι-
ναν κρατήσεις χαρτοσήµου  3% και στην κράτηση  χαρτοσήµου έγινε  νέα κράτηση 2,4% υπέρ 
Ο.Γ.Α. Να βρεθεί τι ποσό θα εισπράξει ο προµηθευτής και τι κρατήσεις θα αποδώσει; 

26. Ο πληθυσµός µιας πόλης ήταν το έτος 2000  ήταν 25.000 κάτοικοι. Το 2001 αυξήθηκε κατά 
8%, το2002 κατά 3% και το 2003 µειώθηκε κατά 1,5%. Να βρεθεί ο τελικός πληθυσµός το 
2003.                                  

27. Ένας έµπορος αγοράζει προϊόντα αξίας 1.200.000 €. και πληρώνει το 30% µετρητά και τα υ-
πόλοιπα αυξηµένα µε τόκο 7,5% σε 8 ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Να βρεθεί    α) το ποσό κάθε 
δόσης  β) Αν πλήρωσε Φ.Π.Α 18% επί της τιµής αγοράς (1.200.000) , πόσο το ποσό κάθε 
νέας δόσης; 

28. Ο παραπάνω έµπορος πούλησε τα εµπορεύµατα  µε κέρδος 15%. Κέρδισε, έχασε και πόσο;  
(Κόστος αγοράς περίπτωση Ι: 1.200.000,    περ. ΙΙ: 1200000 + ΦΠΑ 18% )         

 


