ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1) Σε ένα χάρτη της Ελλάδας με κλίμακα 1: 500.000 απεικονίζεται η απόσταση
Αλεξανδρούπολης- Θεσσαλονίκης με 60 εκ. Ποια είναι η πραγματική απόσταση των δύο
 ό _  _ ά 
πόλεων; (Δίνεται ότι  =
)
 ή _  ό
(5 μονάδες)

2) Α)Οχτώ σακουλάκια ρύζι και 5 κιλά πατάτες ζυγίζουν 21κιλά.
Πόσο ζυγίζει το κάθε σακουλάκι ρύζι;
Β) Πόσοι τριψήφιοι αριθμοί μπορούν να σχηματιστούν με τα ψηφία 3, 4, 5 αν όλα τα
ψηφία είναι διαφορετικά;
__________

(5+5μοναδες)

3) Μέσα σε μια τσάντα υπάρχουν 25 κόκκινες μπίλιες, 60 πράσινες, 52 μαύρες και 45 μωβ.
Α. Πόσες δεν είναι πράσινες;
Β. Πόσες δεν είναι μαύρες;
Γ. Ποιο ποσοστό δεν είναι ούτε πράσινες ούτε μαύρες;

(8 μονάδες)
5) Ποιες ακέραιες τιμές μπορεί να πάρει ο φυσικός κ, αν κ+λ=12 και ο κ είναι μικρότερος
από τον λ;

(10 μονάδες)
6) Η Μελίνα έλυσε την εξίσωση 6•β+2=14. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο της ανάλυσης και
σύνθεσης των εξισώσεων.
Έγραψε: 6•β+2=14=12+2
Γιατί νομίζεις ότι τη βοήθησε η μέθοδος αυτή;
Να ολοκληρώσεις τη λύση, για να βρεις την τιμή του β.
Να χρησιμοποιήσεις ανάλογη μέθοδο, για να λύσεις την εξίσωση 4•n+20=32

(15 μονάδες)
7) Να συμπληρώσεις τα αποτελέσματα:
0,015:0,001=
0,009:0,01=
0,4:0,04=
0,04:0,004=

(4 μονάδες)
8) Οι μαθητές της Στ΄ τάξης ενός σχολείου πραγματοποίησαν μια εκπαιδευτική επίσκεψη
για να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση.
Στην είσοδο του θεάτρου η ταμίας είπε στα παιδιά : « Με εσάς συμπληρώθηκαν και οι 160
θέσεις».
Ποια ήταν η χωρητικότητα του θεάτρου;
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Είχε λιγότερες από 160 θέσεις.
Είχε ακριβώς 160 θέσεις.
Είχε τουλάχιστον 160 θέσεις.
Είχε περισσότερες από 160 θέσεις.

Αν η ταμίας έλεγε: «Με εσάς συμπληρώθηκαν 160 θέσεις», τι θα μπορούσαμε να πούμε
για την χωρητικότητα του θεάτρου;
Α.
Είχε λιγότερες από 160 θέσεις.
Β.
Είχε ακριβώς 160 θέσεις.
Γ.
Είχε τουλάχιστον 160 θέσεις.
(8 μονάδες)

