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Μαζεμαηηθά ηες Φύζες θαη ηες Ζωής 
Τάλε: ΣΤ΄ 

 

Νοεροί σποιογηζμοί 

Α) Σογθνίκς ηα θιάζμαηα 3/7 θαη 5/8. Πμημ είκαη μεγαιύηενμ; Φνεζημμπμηώ δύμ ηνόπμοξ 

γηα κα απακηήζς. Κάζε θμνά γνάθς ημκ ηνόπμ πμο ζθέθηεθα.  

Απακηήζεηξ  

 

1) Σεμείμ ακαθμνάξ ημ 1/2. Τμ 5/8 είκαη μεγαιύηενμ από ημ ½. Τμ 3/7 είκαη μηθνόηενμ 

από ημ ½. Άνα ημ 5/8 είκαη μεγαιύηενμ.  

2) Μεηαηνμπή ζε θμηκό πανμκμμαζηή. 3/7=3/7x8/8=24/56 θαη 5/8=5/8x7/7=35/56 ημ 

35/56  4/56 άνα 5/83/7 ή άιιμξ ηνόπμξ μεηαηνμπήξ ζε μμώκομα.   

3) Σθέρε οπμιμίπμο. Τμ 3/7 πνεηάδεηαη αθόμε 4/7 γηα κα γίκεη μμκάδα (7/7), ημ 5/8 

πνεηάδεηαη 3/8 γηα κα γίκεη μμκάδα (8/8). Γπεηδή ημ 4/7 3/8 ηόηε 5/83/7.  

4) Μεηαηνμπή ζε δεθαδηθό. Τμ 3/7=0,4, ημ 5/8=0,6 άνα 5/83/7. 

 

Β) Βνίζθς ημ 90% ημο 40.  

Φνεζημμπμηώ δύμ ηνόπμοξ γηα κα απακηήζς. Κάζε θμνά γνάθς ημκ ηνόπμ πμο ζθέθηεθα.  

 

Απακηήζεηξ  

 

1) Βγάδς ημ 10% από ημ 100%. Τμ 10% ημο 40 είκαη 4. Τμ 90% είκαη 100%-10%, άνα ημ 

90% ημο 40 είκαη 40-4=36.  

2) Σηα 100 είκαη 90, ζηα 400 είκαη 360, άνα ζηα 40 είκαη 36. 

3) Σηα 100 είκαη 90, ζηα 10 είκαη 9, άνα ζηα 40 είκαη 36.  

4) Με ημκ θακόκα. 90/100x40=3600/100=36 ή άιιεξ παναιιαγέξ οπμιμγηζμμύ.  
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Η απόζηαζε ηωκ ζπηηηώκ 

Η Έιεκα θαη ε Νίθε πεγαίκμοκ ζημ ίδημ ζπμιείμ. Η Έιεκα δεη ζε απόζηαζε 17 πηιημμέηνςκ 

από ημ ζπμιείμ θαη ε Νίθε ζε απόζηαζε 8 πηιημμέηνςκ από ημ ζπμιείμ. Πόζα πηιηόμεηνα 

μαθνηά δεη ε μία από ηεκ άιιε;   

Απάκηεζε  

 

Όηακ ηα δύμ ζπίηηα είκαη αθνηβώξ ζηεκ ίδηα θαηεύζοκζε. Η μηθνόηενε δοκαηή απόζηαζε.  

Γίκαη:   17-8=9 πηιηόμεηνα.  

Όηακ ηα δύμ ζπίηηα είκαη ζηεκ ίδηα θαηεύζοκζε αιιά ζε ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ.  Η 

μεγαιύηενε δοκαηή απόζηαζε. Γίκαη:   17+8=25 πηιηόμεηνα.  

 

Αιιά ηα ζπίηηα μπμνεί κα μεκ είκαη ζηεκ ίδηα δηεύζοκζε. Γπμμέκςξ ε απόζηαζή ημοξ δεκ είκαη 

ζογθεθνημέκε. Οη δύμ θμπέιεξ δμοκ από 9 ςξ 25 πηιηόμεηνα μαθνηά ε μηα απ’ ηεκ άιιε. 

 

Γαηάθηα 

Μία γάηα έπεη 6 γαηάθηα: έκα μαύνμ, έκα άζπνμ, έκα μπεδ, έκα άζπνμ – μαύνμ, έκα άζπνμ-

μπεδ θαη έκα μαύνμ-μπεδ. Η Μανία δηάιελε ηνία έηζη ώζηε δύμ ηοπαία κα έπμοκ ημοιάπηζημκ 

έκα θμηκό πνώμα. Πόζεξ δηαθμνεηηθέξ επηιμγέξ μπμνεί κα έπεη; 

Απάκηεζε  

Λύζε 

1μξ ηνόπμξ 

Τα γαηάθηα είκαη: Μ, Α, Μπ, Α-Μ, Α-Μπ θαη Μ-Μπ. 

Ακ ακάμεζα ζηα ηνία γαηάθηα οπάνπμοκ δύμ μμκόπνςμα ηόηε αοηά δεκ έπμοκ θμηκό πνώμα. 

Γπμμέκςξ ημ πμιύ έκα μμκόπνςμμ μπμνεί κα δηάιελε ε Μανία.  

Ακ δηάιελε έκα μμκόπνςμμ ε επηιμγή ζομπιενώζεθε οπμπνεςηηθά από ηα δύμ δίπνςμα 

πμο έπμοκ θαη ημ πνώμα ημο μμκόπνςμμο (αιιηώξ ημ έκα απ’ ηα δίπνςμα δεκ ζα έπεη θμηκό 

πνώμα με ημ μμκόπνςμμ). 1ε ηνηάδα: Μ,Α-Μ,Μ-Μπ.  2ε ηνηάδα: Α,Α-Μ,Α-Μπ. 3ε ηνηάδα: 

Μπ,Α-Μπ,Μ-Μπ 

Φοζηθά μπμνεί κα δηάιελε ηα ηνία δίπνςμα, αθμύ ηόηε θάζε δεογάνη ζα έπεη έκα θμηκό 

πνώμα. 4ε ηνηάδα: Α-Μ, Α-Μπ,Μ-Μπ 

Άνα μη επηιμγέξ είκαη 4: από μία γηα θάζε μμκόπνςμμ θαη μία μόκμ ηα δίπνςμα.  

 

2μξ ηνόπμξ 

Τα γαηάθηα είκαη: Μ, Α, Μπ, Α-Μ, Α-Μπ θαη Μ-Μπ. Καηαγνάθς πνμζεθηηθά όιεξ ηηξ 

δοκαηέξ ηνηάδεξ θαη ειέγπς ακ πενηέπμοκ δεογάνη πςνίξ θμηκό πνώμα: 
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ηρηάδες 

δεσγάρη τωρίς 

θοηκό τρώμα 
  ηρηάδες 

δεσγάρη τωρίς 

θοηκό τρώμα 
 

 Μ,Α,Μπ Μ,Α   Μ,Α-Μ,Α-Μπ Μ,Α-Μπ  

 Μ,Α,Α-Μ Μ,Α   Μ,Α-Μ,Μ-Μπ ---  
 Μ,Α,Α-Μπ Μ,Α   Μ,Α-Μπ,Μ-Μπ Μ,Α-Μπ  

 Μ,Α,Μ-Μπ Μ,Α   Α,Α-Μ,Α-Μπ ---  

 Μ,Μπ,Α-Μ Μ,Μπ   Α,Α-Μ,Μ-Μπ Α,Μ-Μπ  

 Μ,Μπ,Α-Μπ Μ,Μπ   Α,Α-Μπ,Μ-Μπ Α,Μ-Μπ  

 Μ,Μπ,Μ-Μπ Μ,Μπ   Μπ,Α-Μ,Α-Μπ Μπ,Α-Μ  

 Α,Μπ,Α-Μ Α,Μπ   Μπ,Α-Μ,Μ-Μπ Μπ,Α-Μ  

 Α,Μπ,Α-Μπ Α,Μπ   Μπ,Α-Μπ,Μ-Μπ ---  

 Α,Μπ,Μ-Μπ Α,Μπ   Α-Μ, Α-Μπ,Μ-Μπ ---  

 

Απάκηεζε: Υπάνπμοκ 4 δηαθμνεηηθέξ επηιμγέξ. 

 

 

Πσραμίδα 

Ο ανηζμόξ ηςκ θύβςκ πμο μπαίκμοκ ζε θάζε 

επίπεδμ ηεξ δηπιακήξ ποναμίδαξ ελανηάηαη 

από έκα θακόκα.  

Σημκ πίκαθα θαίκεηαη μ ανηζμόξ ηςκ θύβςκ 

ζηα 3 πνώηα επίπεδα.   

ΓΠΙΠΓΔΟ ΚΥΒΟΙ 

1μ 1 

2μ 4 

3μ 9 

4μ ; 

 

A) Να βνεηξ πόζμη θύβμη είκαη ζημ 4μ επίπεδμ ηεξ ποναμίδαξ. Να γνάρεηξ όιμ ημ ζθεπηηθό 

ζμο. 

Απάκηεζε: Σημ 4μ επίπεδμ μη θύβμη είκαη 4 ζεηνέξ από 4 θύβμοξ ε θάζε μία.  

Άνα είκαη 4x4=16 θύβμη. 

 

B) Πόζμη ζα είκαη μη θύβμη ζημ 10μ επίπεδμ ηεξ πνμεγμύμεκεξ ποναμίδαξ; Πςξ ημ λένεηξ; 

Να γνάρεηξ όιμ ημ ζθεπηηθό ζμο. Γνάρε ημκ θακόκα με ημκ μπμίμ μπμνείξ κα βνίζθεηξ 

ημοξ θύβμοξ γηα μπμημδήπμηε επίπεδμ. 
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Απάκηεζε: Οη θύβμη θάζε επηπέδμο μέπνη ημ ηέηανημ είκαη ημπμζεηεμέκμη ζε ζεηνέξ ίζεξ με 

ημκ ανηζμό ημο επηπέδμο θαη θάζε ζεηνά έπεη ηόζμοξ θύβμοξ όζεξ είκαη όιεξ μη ζεηνέξ. Τμ 

μμηίβμ αοηό πνέπεη κα ζοκεπίδεηαη θαη γηα ηα οπόιμηπα επίπεδα.  

Γπμμέκςξ ημ δέθαημ επίπεδμ ζα έπεη 10 ζεηνέξ ηςκ 10 θύβςκ δειαδή ζοκμιηθά 10x10=100 

θύβμοξ. 

 

Κακόκας 

Σε θάζε επίπεδμ μη θύβμη είκαη ίζμη με ημ γηκόμεκμ ημο ανηζμμύ ημο επηπέδμο με ημκ  

εαοηό ημο. 

 

 

Γ) Ο θακόκαξ πμο βνήθεξ ηζπύεη πάκηα; Γίζαη βέβαημξ όηη ζα ηζπύεη όζμ μεγάιε θαη κα γίκεη 

ε ποναμίδα;  

Είμαη βέβαηος   Δεκ είμαη βέβαηοξ  

 

 

  


