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Μαθημαηικά ηης Φύζης και ηης Ζωής 
Τάλε: Γ΄ 

Νοεροί σπολογιζμοί 

Α) Υπμιμγίδς με ημ μοαιό πόζμ θάκεη ημ: 
4

1
1  . Φνεζημμπμηώ δύμ ηνόπμοξ γηα κα απακηήζς. 

Κάζε θμνά γνάθς ημκ ηνόπμ πμο ζθέθηεθα.  

Απακηήζεηξ  

 

1) Τμ 1=4/4 άνα 1-1/4=3/4.  

2) Τμ 1/4=0,25 άνα ημ 1-1/4=1-0,25=0,75 ή ¾ 

3) Βιέπς ημ 1 ζακ μηα μιόθιενε πίηζα ή έκα νμιόη με ηέζζενα ηέηανηα. Βγάδς ημ ¼ θαη 

μέκμοκ ¾.  

 

 

Β) Υπμιμγίδς με ημ μοαιό πόζμ θάκεη ημ: 
4

1
:

2

1
. Φνεζημμπμηώ δύμ ηνόπμοξ γηα κα απακηήζς. 

Κάζε θμνά γνάθς ημκ ηνόπμ πμο ζθέθηεθα.  

 

Απακηήζεηξ  

 

1) Τμ ½ είκαη ημ μηζό ¼ πςνάεη δύμ θμνέξ ζημ μηζό. 

2) Τμ ½ είκαη 0,5, ημ ¼=0,25, ημ 0,25 πςνάεη δύμ θμνέξ ζημ 0,5 ή ημ 0,5 είκαη δηπιάζημ 

από ημ 0,25. 

3) 1/2:1/4= ½.4=4/2=2   

Παζταλιμή εκδρομή 

Σηεκ Παζπαιηκή εθδνμμή εκόξ ζοιιόγμο ζομμεηείπακ 96 άημμα, άκηνεξ, γοκαίθεξ θαη παηδηά.  

Οη άκηνεξ μαδί με ηηξ γοκαίθεξ είκαη ζοκμιηθά 64, μη γοκαίθεξ με ηα παηδηά είκαη ζοκμιηθά 65. 

Πόζμη είκαη μη άκηνεξ, πόζεξ μη γοκαίθεξ θαη πόζα ηα παηδηά;  

Απάκηεζε   

 

1μξ ηνόπμξ  
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64 είκαη μη άκηνεξ μαδί με ηηξ γοκαίθεξ θαη 65 είκαη μη γοκαίθεξ με ηα παηδηά. 64+65=129 είκαη 

δύμ θμνέξ μη γοκαίθεξ με ημοξ άκηνεξ θαη ηα παηδηά. 129-96=33 είκαη μη γοκαίθεξ. 64-33=31 

είκαη μη άκηνεξ θαη 65-33=32 είκαη ηα παηδηά.  

 

2μξ ηνόπμξ 

 

Τα παηδηά είκαη 96-64=32  

Οη γοκαίθεξ είκαη 65-32=33 

Οη άκηνεξ είκαη 64-33=31 

 

Ο γλύπηης 

Ο θ. Νίθμξ, μ γιύπηεξ, αγόναζε 4 μανμάνηκεξ πιάθεξ, πμο ε θάζε μία είπε μήθμξ 2,5 μέηνα. 

Πόζεξ πιάθεξ ημο εκόξ μέηνμο μπμνεί κα θόρεη από αοηέξ; 

Απάκηεζε 

Από θάζε πιάθα ηςκ 2,5 μέηνςκ μπμνώ κα βγάις δύμ πιάθεξ ημο εκόξ μέηνμο θαη μέκεη 0,5 

πμο δεκ μπμνεί κα ημ πνεζημμπμηήζεη.  

Άνα από ηηξ 4 πιάθεξ μπμνώ κα βγάις 4x2=8 πιάθεξ ημο εκόξ μέηνμο  

 

Το ηεηράγωμο 

Ο Πέηνμξ οπμζηενίδεη, όηη έκα ζπήμα είκαη ηεηνάγςκμ όηακ αοηό έπεη ηέζζενεηξ πιεονέξ πμο 

είκαη ακά δύμ πανάιιειεξ.  

Σομθςκείξ ή δηαθςκείξ με ημκ Πέηνμ; Γηαηί; 

Μπμνείξ κα πνεζημμπμηήζεηξ θαη ζπήμαηα ζηεκ απάκηεζε ζμο.  

Απάκηεζε 

Δηαθςκώ. Ο Πέηνμξ δεκ έπεη δίθημ, αθμύ γηα κα είκαη έκα ζπήμα ηεηνάγςκμ πνέπεη κα έπεη 

επηπιέμκ όιεξ ηηξ πιεονέξ ίζεξ θαη όιεξ ηηξ γςκίεξ μνζέξ. 

 

Αηηημιόγεζε:  

Τμ ηεηνάγςκμ έπεη ηέζζενεηξ πιεονέξ πμο είκαη ακά δύμ πανάιιειεξ αιιά θαη όιεξ ημο ηηξ 

πιεονέξ ίζεξ.  

Ή. Τέζζενεηξ πιεονέξ πμο είκαη ακά δύμ πανάιιειεξ έπεη θαη ημ παναιιειόγναμμμ ή ημ 

μνζμγώκημ παναιιειόγναμμμ ημ μπμίμ δεκ είκαη πάκηα ηεηνάγςκμ.  
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Ή Τμ ζπήμα πμο αθμιμοζεί έπεη ηεκ ηδηόηεηα πμο ακαθένεη μ Πέηνμξ, 

 

 

 

αιιά δεκ είκαη ηεηνάγςκμ. 

 


