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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Δύο αδέλφια, ο Μιχάλης κι ο Παντελής, άνοιξαν τους κουμπαράδες τους. Ο 

Μιχάλης βρήκε μέσα 45,6 € κι ο Παντελής 27,8 €. Πόσα € χρειάζονται ακόμα, για 

να αγοράσουν ένα παιχνίδι που στοιχίζει 98,5 €; 

 

2. Σ’ ένα πλοίο, οι επιβάτες της α΄ θέσης είναι 285, της β΄ θέσης 48 περισσότεροι από 

την α΄ θέση και της γ΄ θέσης 29 λιγότεροι από τη β΄ θέση. Πόσοι είναι όλοι οι 

επιβάτες του πλοίου; 

 

3. Ένας παραγωγός έβγαλε από ένα χωράφι του 1.304 κιλά πατάτες και από ένα άλλο 

χωράφι 3.680 κιλά. Έβαλε τις πατάτες σε σακιά, το καθένα από τα οποία χωρούσε 

28 κιλά. Πόσα σακιά γέμισε; 

 

4. Ένας πτηνοτρόφος πήρε από τις κότες του 5.670 αυγά. Πούλησε στη λαϊκή αγορά 

3.750 αυγά και τα υπόλοιπα τα τοποθέτησε σε αυγοθήκες των 30 αυγών και τα 

έδωσε σε super market. Πόσες αυγοθήκες χρησιμοποίησε ο αυγοπώλης; 

 

5. Ο μανάβης της γειτονιάς πούλησε 85 μαρούλια προς 0,25 € το ένα και 50 κιλά 

καρότα προς 0,18 € το κιλό. Πόσα € εισέπραξε συνολικά; 

 

6. Ένας ελαιοπαραγωγός έβγαλε από έναν ελαιώνα 1.870 κιλά λάδι και από έναν 

άλλο 3.240 κιλά λάδι. Από όλη την ποσότητα, κράτησε για τις ανάγκες του σπιτιού 

του 350 κιλά και τα υπόλοιπα τα συσκεύασε σε δοχεία, το καθένα από τα οποία 

χωρούσε 17 κιλά. Πόσα δοχεία χρησιμοποίησε; 

 

7. Ο μανάβης της γειτονιάς αγοράζει τα μαρούλια προς 0,18 € το ένα και τα πουλάει 

προς 0,29 € . Πόσα € θα κερδίσει, αν πουλήσει σε μια μέρα 80 μαρούλια; 

 

8. Ένα τετραώροφο σπίτι έχει συνολικό ύψος 15,85 μέτρα. Η πιλοτή έχει ύψος 2,5 

μέτρα, ο πρώτος όροφος έχει ύψος 3,20 μέτρα, ο δεύτερος όροφος έχει ύψος 2,75 

μέτρα και ο τρίτος όροφος έχει ύψος 3,80 μέτρα. Πόσο ύψος έχει ο τέταρτος 

όροφος; 

 

9. Ένας οινοπαραγωγός έχει στο κελάρι του 3 βαρέλια με κρασί. Το πρώτο βαρέλι 

έχει 165,5 λίτρα, το δεύτερο βαρέλι έχει 38 λίτρα περισσότερα από το πρώτο 

βαρέλι και το τρίτο βαρέλι έχει 180,6 λίτρα κρασί. Πούλησε σε ιδιώτες 280 λίτρα 

κρασί και σε μια ταβέρνα 150 λίτρα. Πόσα λίτρα έχει ακόμα; 

 

10. Ένας παντοπώλης προμηθεύτηκε ένα τσουβάλι με φασόλια που ζύγιζε 48 κιλά. 

Μια μέρα, πούλησε 15,800 κιλά και την επομένη 6,500 κιλά περισσότερα από 

την πρώτη. Πόσα κιλά φασόλια για πούλημα έχει ακόμα ο παντοπώλης;  
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11. Ένας μελισσοκόμος έβγαλε τη φετινή χρονιά αρκετά κιλά μέλι. Θέλει να το 

συσκευάσει σε 78 βάζα των 4,5 κιλών και σε 164 βάζα των 3,5 κιλών. Πόσα κιλά 

μέλι έβγαλε; 

 

12. Ένας παραγωγός έχει δυο περιβόλια με πορτοκαλιές. Από το ένα περιβόλι 

μάζεψε 565 κιλά πορτοκάλια και από το άλλο 788 κιλά. Πόσα € εισέπραξε, αν τα 

πούλησε με 0,65 € το κιλό; 

 

13. Ένας κτηνοτρόφος έφτιαξε από τα πρόβατά του 380 κιλά τυρί. Κράτησε για τις 

ανάγκες της οικογένειάς του 85 κιλά και το υπόλοιπο το πούλησε προς 4,25 € το 

κιλό. Πόσα € εισέπραξε συνολικά; 

 

14. Το φορτηγό ενός εργοστασίου αναψυκτικών παρέδωσε σε μια μέρα 1.268 

κιβώτια. Το κάθε κιβώτιο περιείχε 24 μπουκάλια αναψυκτικών. Αν κάθε μπου-

κάλι κόστιζε 0,28 € πόσα € εισέπραξε συνολικά το εργοστάσιο; 

 

15. Ο κύριος Κώστας έχει στο κελάρι του 8 βαρέλια με κρασί, το καθένα από τα οποία 

χωράει 265 κιλά. Αν πουλήσει το κάθε κιλό 0,95 €  το κιλό, πόσα € θα εισπράξει; 

 

16. Το κομμωτήριο της γειτονιάς, στη διάρκεια μιας εβδομάδας, έκανε 56 

κουρέματα προς 7,5 € το ένα, 68 χτενίσματα προς 6,8 € το ένα και 5 βαφές 

μαλλιών προς 27,5 € τη μία. Πόσα € εισέπραξε συνολικά; 

 

17. Ένας βιβλιοπώλης έφερε στο κατάστημά του 265 μπλοκ ζωγραφικής, που τα 

αγόρασε προς 0,78 € το ένα. Από αυτά, τα 28 μπλοκ δεν πουλήθηκαν. Τα 

υπόλοιπα μπλοκ τα πούλησε προς 0,86 € το ένα. Πόσα € κέρδισε; 

 

18. Ο κύριος Αντρέας έβαλε στο σπίτι του 18 μέτρα τέντα προς 25,5 € το μέτρο. 

Πλήρωσε και εργατικά 102,5 € . Πόσα € πλήρωσε συνολικά; 

 

19. Ένας γεωργός αγόρασε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 56 σακιά λίπασμα των 45 

κιλών το καθένα, για τον ελαιώνα του. Σε κάθε ελιά έβαλε 5 κιλά λίπασμα. Πόσες 

ελιές είχε στον ελαιώνα του; 

 

20. Η γιαγιά της Ασπασίας έφτιαξε γλυκό κυδώνι και το έβαλε σε 4 βάζα. Στο πρώτο 

έβαλε 5,5 κιλά, στο δεύτερο βάζο έβαλε 1,5 κιλό περισσότερο από το πρώτο, στο 

τρίτο βάζο έβαλε 0,500 κιλά λιγότερα από το δεύτερο και στο τέταρτο βάζο έβαλε 

5 κιλά. Πόσα κιλά γλυκό κυδώνι έφτιαξε; 

 

21. Ένας δρόμος μαζί με τα πεζοδρόμια έχει πλάτος 19 μέτρα. Το πλάτος του κάθε 

πεζοδρομίου είναι 2,8 μέτρα. Πόσο είναι το πλάτος του οδοστρώματος; 
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22. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας μας αγόρασε φέτος τρεις φορές πετρέλαιο. 

Την πρώτη φορά αγόρασε 2,840 τόνους, τη δεύτερη φορά αγόρασε 1,250 τόνους 

περισσότερους από την πρώτη φορά και την τρίτη φορά αγόρασε 0,850 τόνους 

λιγότερο από τη δεύτερη φορά. Πόσο πετρέλαιο αγόρασε συνολικά φέτος; 

 

23. Ένας μελισσοκόμος έβγαλε τη φετινή χρονιά αρκετά κιλά μέλι. Θέλει να το 

συσκευάσει σε 78 βάζα των 4.5 κιλών και σε 164 βάζα των 3 κιλών. Πόσα κιλά 

μέλι έβγαλε; 

 

24. Ένα βαρέλι με κρασί έχει μεικτό βάρος 368 κιλά και απόβαρο 45 κιλά. Αν 

χρειάζεται ακόμα 78 κιλά, για να γεμίσει, πόσα κιλά κρασί έχει το βαρέλι; 

 

25. Ο πατέρας μου αγόρασε από το χωριό 3 μεγάλα δοχεία με τυρί, το καθένα από 

τα οποία ζύγιζε 16 κιλά και 2 μικρά δοχεία, το καθένα από τα οποία ζύγιζε 7 κιλά. 

Πόσα €  πλήρωσε, αν το ένα κιλό τυρί κόστιζε 3,8 €; 

 

26. Η απόσταση Αθήνας – Θεσσαλονίκης είναι 522 χιλιόμετρα. Στις 7 π.μ. αναχώρησε 

από την Αθήνα ένα φορτηγό που κινείται με ταχύτητα 87 χιλιόμετρα την ώρα. 

Ποια ώρα θα φτάσει το φορτηγό στη Θεσσαλονίκη; 

 

27. Ένα κατάστημα ειδών οικιακής χρήσης αγόρασε 8 κουτιά με ποτήρια, το καθένα 

από τα οποία περιείχε 4 δωδεκάδες ποτήρια. Το κάθε ποτήρι στοίχιζε 1,45 €. 

Πόσα € πλήρωσε συνολικά; 

 

28. Μέσα σε μια δεξαμενή, ρίχνουν νερό δυο βρύσες. Η μια ρίχνει 345 κιλά νερό την 

ώρα και η άλλη 186 κιλά νερό την ώρα και τη γεμίζουν σε 24 ώρες. Πόσα κιλά 

νερό χωράει η δεξαμενή; 

 

29. Ένας ηλεκτρολόγος αγόρασε 12 κουλούρες καλώδιο προς 1,80 € το μέτρο. Πόσα 

€ πλήρωσε, αν η κάθε κουλούρα είχε καλώδιο μήκους 54 μέτρων; 

 

30. Το βάρος της Ελένης είναι 45,5 κιλά και της Άννας είναι 6,8 κιλά λιγότερα από το 

βάρος της Ελένης. Πόσο είναι το βάρος και των δυο κοριτσιών; 

 

31. Ο πατέρας μου αγόρασε ένα ψυγείο με δόσεις που κόστιζε 245 €. Έχει πληρώσει 

μέχρι τώρα 6 δόσεις από 24 €. Πόσα χρήματα χρωστάει ακόμα; 

 

32. Ένας εργάτης, για 8 ημερομίσθια που εργάστηκε, πληρώθηκε 204 €. Πόσα € θα 

πληρωθεί για ένα μήνα; ( 1 μήνας = 25 ημερομίσθια ) 

 

33. Ένας έμπορος ετοίμων ενδυμάτων αγόρασε 67 τζιν παντελόνια και πλήρωσε 

1675 €. Όταν τα πούλησε, κέρδισε από όλα 804 €. Πόσα € πούλησε το κάθε 

παντελόνι; 
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34. Ένας έμπορος αγόρασε μια ποσότητα λαδιού από τρεις παραγωγούς. Από τον 

πρώτο αγόρασε 1.214 κιλά λάδι, από το δεύτερο 985 κιλά λάδι και από τον τρίτο 

1.031 κιλά. Όλη αυτήν την ποσότητα λαδιού τη συσκεύασε, τη μισή σε δοχεία 

των 5 κιλών και την άλλη μισή σε δοχεία των 17 κιλών. Πόσα δοχεία των 5 κιλών 

και πόσα των 17 κιλών χρειάστηκε; 

 

35. Ένας ψαράς ψάρεψε 125 κιλά γόπες και 258 κιλά σαρδέλα. Τις γόπες τις πούλησε 

προς 3,6 € και τις σαρδέλες προς 1,45 € το κιλό. Πόσα € εισέπραξε συνολικά; 

 

36. Ένας έμπορος πούλησε 19 ηλεκτρικά σίδερα προς 21 € το ένα και 14 πολυμίξερ 

με 18 € το ένα. Από τα χρήματα που εισέπραξε, πλήρωσε το ενοίκιο του 

μαγαζιού, που ήταν 255 €, και τη δόση ενός δανείου που ήταν 112 €. Πόσα € του 

έμειναν; 

 

37. Ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής συσκεύασε 8.352 παστάκια σε κουτιά, το 

καθένα από τα οποία περιείχε 24 παστάκια. Αν πούλησε το κάθε κουτί 12 €, πόσα 

€ εισέπραξε κανονικά; 

 

38. Στην παρέλαση για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου παρέλασαν 600 στρατιωτίνες 

τοποθετημένες σε οχτάδες. Πόσες οχτάδες σχημάτιζαν; Αν τις τοποθετούσαν σε 

τετράδες, πόσες τετράδες θα σχημάτιζαν; 

 

39. Σε ένα σχολείο υπάρχουν 117 αγόρια και 122 κορίτσια. Είναι δυνατόν να 

παραταχθούν σε πεντάδες: 

α) τα αγόρια, χωρίς να περισσεύει κανένα; (ναι, όχι και γιατί) 

β) τα κορίτσια, χωρίς να περισσεύει κανένα; (ναι, όχι και γιατί) 

γ) όλα τα παιδιά, χωρίς να περισσεύει κανένα; (ναι, όχι και γιατί) 

 

40. Η Ελπίδα αγόρασε 10 μπλούζες που η καθεμιά κοστίζει 12 €. Μπορεί να πληρώ-

σει μόνο με χαρτονομίσματα των 10 €, γίνεται; (ναι, όχι και γιατί) 

 

41. Ένας ανθοπώλης έχει 246 τριαντάφυλλα. Θέλει να φτιάξει ανθοδέσμες που η 

καθεμία να έχει 10 τριαντάφυλλα. Πόσες ανθοδέσμες μπορεί να φτιάξει και 

πόσα τριαντάφυλλα θα περισσέψουν; 

 

42. Σε ένα δημοτικό σχολείο υπάρχουν 253 παιδιά. Πόσα παιδιά θα περισσέψουν, 

αν  αυτά παραταχθούν: 

α) σε δυάδες: 

β) σε πεντάδες: 

γ) σε δεκάδες: 
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43. Ο Γιώργος έχει ηλικία το 
1

5
 της ηλικίας του πατέρα του και  διπλάσια ηλικία 

από τον  αδερφό του, τον Βασίλη. Αν η ηλικία του πατέρα τους είναι το μισό 

του αιώνα, πόσων χρόνων είναι ο Γιώργος και πόσων ο Βασίλης; 

 

44. Αν τα  
3

10
 του κιλού πορτοκάλια κοστίζουν 0,60 ευρώ, πόσο κοστίζει ολόκληρο 

το κιλό; 

 

45. Ο Πέτρος στον έλεγχο του, του Α΄ τριμήνου πήρε τους παρακάτω βαθμούς: 

Μαθηματικά 9 , Γλώσσα 8, Ιστορία 10, Φυσική 7 και Γεωγραφία 6. Να βρεις  το 

μέσο όρο των βαθμών του για το Α΄ τρίμηνο. 

 

46. Ο Κώστας έχει 
2

16
5

ευρώ. Ο Γιώργος έχει τα μισά χρήματα από τον Κώστα και η 

Χαρά  πενταπλάσια χρήματα από τον Γιώργο. Πόσα χρήματα έχει ο Γιώργος και 

πόσα η Χαρά; 

 

47. Ένας ποδηλάτης διάνυσε την πρώτη ημέρα 39,6 χιλιόμετρα. Τη δεύτερη ημέρα 

διάνυσε 99,78 χιλιόμετρα και την Τρίτη ημέρα διάνυσε 68,92 χιλιόμετρα. Πόσα 

χιλιόμετρα διάνυσε, περίπου, ο ποδηλάτης και τις τρεις μέρες μαζί; 

 

48. Σε ένα σούπερ μάρκετ πωλούνται σε προσφορά 16 πακέτα μπισκότα με 26 €. 

Πόσο κοστίζει το ένα πακέτο μπισκότα; 

 

49. Το ένα γραμματόσημο κοστίζει 0,17 €. Πόσα € θα πληρώσει η Άρτεμη για 35 

γραμματόσημα;  

 

50. Συμβουλέψου τον παρακάτω τιμοκατάλογο και απάντησε: Πόσα ρέστα θα 

πάρουμε αν αγοράσουμε μια ανθοδέσμη με τρεις μαργαρίτες, δυο τριαντά-

φυλλα και πέντε γαρύφαλλα και δώσουμε ένα χαρτονόμισμα των 20 €;  

              

 

 

 

 

51. Πέντε φίλοι κέρδισαν λέγοντας τα κάλαντα 323 €. Πόσα € θα πάρει ο καθένας 

όταν μοιράσουν τα κέρδη τους;  

 

 

Μαργαρίτα = 0,78 € 

Τριαντάφυλλο = 1, 62 € 

Γαρύφαλλο = 1,87 € 

Γαρδένια = 2,27 € 

Πετούνια = 1,03 € 
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Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Υπολογίζω τις παρακάτω πράξεις προσεκτικά:  

3,08 . 10 = …………..  0,64 : 100 = …………..                     7,358 . 1.000 = ………….. 

207,5 : 10 = …………..                   1.274 : 100 = …………..                   0,55 . 100 = ………….. 

 
2. Κυκλώνω τις κλασματικές μονάδες και μετά τις βάζω στη σειρά, από τη μικρότερη 

στη μεγαλύτερη, γράφοντας το σύμβολο της ανισότητας:         

                             
8

1
            

12

5
             

3

1
          

15

6
          

12

1
           

7

1
 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
3. Φτιάχνω ισοδύναμα κλάσματα:  

α) με πολλαπλασιασμό:                                                                    β) με διαίρεση: 

                                                            

5

2
=   --   =   --    =     --    =                                                           

24

16
=   --    =      --    =     --   =       

 
4. Σχηματίζω τη μονάδα:  

4

3
 + ….. = 1                    

15

6
 + ….. = 1                    ….. - 

9

3
 = 1                     ….. - 

8

5
 = 1        

               
5. Βρίσκω τον Μ.Ο. των παρακάτω αριθμών: 

α )     12     74      3     36     28      42 
 
6. Κάνω τις πράξεις: 

         
18

5

9

4
……………………………..                                      

         
6

2

8

7
…………………………….. 

         
8

2
1

8

6
3 ……………………………..                            
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2

1
3

8

2
2 …………………………….. 

 
7. Να κάνεις τα παρακάτω κλάσματα ανάγωγα. 

20

30
                                          

7

21
  

8

48
                                          

8

72
  

16

28
  

 

8. Να μετατρέψεις τους μεικτούς αριθμούς σε κλάσματα. 

3
3

5
                                                 

11
1
13

  

1
2

6
                                                 

1
6

2
  

1
5

3
  

 

9. Να μετατρέψεις τα κλάσματα σε μεικτούς αριθμούς 

27

5
                                                    

23

8
  

31

6
                                                     

98

11
  

19

4
  

 

10. Να συγκρίνεις τα παρακάτω κλάσματα  χρησιμοποιώντας τα σύμβολα <, >, =. 

1

2
       

3

6
  ,        

4

8
      

3

9
,          

5

10
      

15

20
,          

8

32
     

7

49
,        

3

4
       

98

100
 

 

11. Να βρεις ισοδύναμα κλάσματα. 

Με διαίρεση:                                                       Με πολλαπλασιασμό: 

32

48
                                                

2

3
     

24

36
                                                  

1

4
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12. Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς στα δέκατα: 

 0,295   ________________   2,3142   ________________    0,261   _____________ 

 217,15  _____________ 

 4,67     ________________   5,89       ________________    3,472   _____________ 

 14,12     _____________     

 42,06   ________________   7,138     ________________    5,978   _____________   

 10,301  _____________   

 

13. Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς στα εκατοστά: 

 0,295 ________________     2,541 ________________    4,598 ________________  

 0,769 ________________       

 9,124 ________________     15,841  _______________     7,365 ________________ 

 2,1453 ________________    

 0,6481 _______________     3,791  ________________    12,459 _______________ 

 8,457 ________________ 

 

14. Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω αριθμούς στα εκατοστά και να τους 

βάλετε σε σειρά αρχίζοντας από το μικρότερο :  

0,788: ___________      0,431: __________     0,867: ___________              

0,629: ___________     0,578: __________ 

 

15. Υπολογίζω κάθετα τις παρακάτω πράξεις : 

α) 40,15 + 75,593  β) 129,89 - 74,97  γ) 7,18 . 5,9       δ) 191,40 . 0,95        

ε)  8741 . 5  στ) 7093 . 8 

 

16. Υπολογίζω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις : 

48 . 10 =  ………   8.000 : 1.000 = ………                            

5,028 . 1.000 = ………   2,039 . 1.000 = ……… 

9.300 : 10 =  ………   7.536 : 100 =    ………                           

1.310 : 1.000 =   ………   2.154 : 100 =      ……… 

18 . 100 =  ………   13 . 1.000 =      ………                                

5,3 . 10 =       ………  287,4 . 10 =       ……… 
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1.000 : 100 = ………   4.021 : 10 =      ………                             

8,42 . 100 =      ………   146,74 . 100 =   ……… 

6.783 : 10 =  ………   3.530 : 100 =    ………                          

7.224 : 1.000 =   ………   0,65 . 100 =          ………  

 

17. Να μετατρέψεις τους δεκαδικούς σε κλάσματα και αντίστροφα. 

0 , 6 = ……  4 , 05 = ……  3 , 25 = ……                        

2 , 2 = ……     342 , 212 = …… 11 , 9 = …… 

2 , 5 = ……  0 , 850  = ……  66 , 333 = …….                      

6 , 050 = ……  10 , 015 = ……  0 , 001 = ……  

 

      =    ……,……           =   ……,……   =  ……,……           

 = ……,……     = ……,……  

 

18. Να συμπληρώσεις τους παρακάτω πίνακες:  

 

. 10 100 1.000 

3,7    

148,94    

0,005    

47    

 

: 10 100 1.000 

0,4    

12,69    

7    

19.011    

 

19. Να βάλεις τους παρακάτω αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: 

3,5           3,05         3.005         3               3,503 

………….. < …..……. < …………. < …………. < ………….. 

10

9

10

48

10

59
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20.  

 

 

 

 

 

 

 

Έχουμε και λέμε : 

 Με το 2 διαιρούνται οι αριθμοί που τελειώνουν σε 0, 2, 4, 6, 8  (όλοι δηλαδή 

οι ζυγοί αριθμοί) 

 Με το 3 διαιρούνται οι αριθμοί που το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων 

τους είναι 3, 6, 9  (π.χ. 2.868  2+8+6+8= 24  2+4=6)   

 Με το 4 διαιρούνται οι αριθμοί που τα δύο τελευταία τους ψηφία διαιρούνται 

με το 4 ή που τελειώνουν σε 00 (π.χ. 612  12:4=3, αλλά και οι 900, 1.200, 

45.600 κλπ.) 

 Με το 5 διαιρούνται οι αριθμοί που τελειώνουν σε 0 ή 5 (π.χ. 3.125, 6.450) 

 Με το 9 διαιρούνται οι αριθμοί που το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων 

τους είναι 9 (π.χ. 9.936  9+9+3+6=27  2+7=9) 

 Με το 10, 100, 1.000, 10.000 κλπ. διαιρούνται οι αριθμοί που τελειώνουν σε 

0, 00, 000, 0000 αντίστοιχα κλπ.   

 

Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

:2 :3 :4 :5 :9 :10 

812       

918       

513       

405       

Πιστεύω, όταν λέει κριτήρια να εννοεί 

κάποιους εύκολους κανόνες, γιατί αλλιώς νομίζω 

ότι μπλέξαμε… 

Τα κριτήρια αυτά μας βοηθούν, να 

βρίσκουμε τους διαιρέτες ενός αριθμού με το 

μυαλό μας. 
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725       

832       

8.818       

1.314       

6.110       

6.345       

1.054       

2.016       

8.100       

6.313       

7.216       

2.071       

3.153       

34.578       

256.860       

3.567.324       

665.123.420       

123.456.789       

 

   *  Στα κουτάκια που γίνεται η διαίρεση να βάζεις        , ενώ σε αυτά που δε γίνεται 

να βάζεις ― . 

 

 

 

 

 

 


