
ΠΟΣΟΣΤΑ 

1.Να βρεθούν  τα παρακάτω  ποσοστά: 

   Α) το 45% του  32 

    Β) το 101% του 63 

    Γ) το 1,1 % του 55 

    Δ)το  0,9% του 18. 

2.Βρες   τα ακόλουθα ποσά: 

         Α)  το 10% ενός κιλού 

Β)το 30% του ποσού 30.000  ευρώ. 

Γ)το  75%  των 120.000  ευρώ. 

Δ) το 80%  των κατοίκων μιας πόλεως με πληθυσμό 125.000 

κατοίκους 

3. Να  βρεθεί  το αρχικό  ποσό σε  € για το  οποίο 

       Α) το  45%    του  ποσού είναι  9€ 

       Β)το  75% του  ποσού   είναι 26,25€ 

      Γ)το   101%  του  ποσού  είναι  50,5 € 

      Δ)το  225% του  ποσού   είναι  27€ 

4.Ένα  γυμνάσιο έχει 280  μαθητές και  η Α’ Γυμνασίου  αποτελεί το    

   30% των  μαθητών. Να βρείτε πόσους μαθητές έχει η Α’ Γυμνασίου. 

5.Ένα γυμνάσιο έχει 280 μαθητές και η Α’  Γυμνασίου έχει 84 μαθητές.  

    Τι ποσοστό αποτελούν οι μαθητές της Α’  Γυμνασίου; 

6. Σε ένα Γυμνάσιο οι 84  μαθητές της Α Γυμνασίου αποτελούν το 30%   

   των μαθητών. Πόσους μαθητές έχει  όλο το  Γυμνάσιο; 

7.Σε ένα ποδήλατο που  κόστιζε 120€ έγινε έκπτωση 20%. Να βρείτε την  

    τιμή του  μετά  την έκπτωση. 

8.Ένα ποδήλατο με αρχική  τιμή 120€  το  αγόρασα 96€. Τι ποσοστό  

   ήταν η έκπτωση που έγινε; 

9.Αγόρασα  ένα ποδήλατο με έκπτωση 20% και έδωσα 96€. Πόσα  

    χρήματα ήταν η αρχική τιμή; 

10. Στην βιτρίνα ενός καταστήματος ένα παντελόνι αξίας 120  ευρώ   

      πωλείται με έκπτωση   25% . 

  Α)Ποια είναι η τελική τιμή του παντελονιού; 

  Β)Αν πληρώσουμε για το παντελόνι 80  ευρώ , πόση  έκπτωση μας 

έκανε ο καταστηματάρχης; 

  Γ)Αν η τιμή των 120  ευρώ είναι η τελική μετά την έκπτωση των 25% 

, πόση ήταν η αρχική τιμή του παντελονιού; 

11.Η τιμή πώλησης ενός βιβλίου ήταν  20 ευρώ. Σε περίοδο     

   προσφορών   έγινε   έκπτωση  5% επί της τιμής πώλησης. Αν στη    



   συνέχεια γίνει αύξηση  της τιμής κατά 5% επί της νέας τιμής πώλησης   

   η νέα τιμή του βιβλίου θα είναι πάλι 20  ευρώ; Δικαιολογήστε την  

   απάντησή σας 

12.Σ’ένα  Γυμνάσιο  για  την ανάδειξη προέδρου 15μελούς , ψήφισαν  

    250    μαθητές. Ο υποψήφιος  Α πήρε 46% των ψήφων , ο υποψήφιος  

   Β πήρε 100 ψήφους, ενώ τα υπόλοιπα ήταν  άκυρα  και  λευκα. 

  Α)Πόσους ψήφους πήρε ο υποψήφιος Α; 

  Β)Τι ποσοστό πήρε ο υποψήφιος Β και τι ποσοστό ήταν τα άκυρα και   

     λευκά; 

13. Μια μπλούζα κοστίζει 28,5€ και  πουλήθηκε κατά την περίοδο των   

     εκπτώσεων 22,8€. Ποιο ήταν  το  ποσοστό της έκπτωσης; 

14. Αγοράσαμε έπιπλα και  πληρώσαμε μαζί  με το Φ.Π.Α 5.000€. Πόσο  

    κοστίζουν τα  έπιπλα χωρίς το Φ.Π.Α. Δίνεται ότι  Φ.Π.Α είναι 23%. 

15.Μια τάξη έχει 24  μαθητές από  τους  οποίους το 25% είναι αγόρια.  

     Α)Πόσα είναι  τα αγόρια και πόσα τα κορίτσια; 

    Β)Αν  μια μέρα έλειπαν 9 μαθητές , τι  ποσοστό της τάξης ήταν παρόν; 

16. Σε  ένα εκλογικό τμήμα κατά την καταμέτρηση , σε σύνολο 1200   

     ψηφοφόρων , το πρώτο κόμμα  έλαβε  το  45% των ψήφων . Στις  

     εκλογές συμμετείχαν 3 κόμματα 

     Α)Να βρείτε τον αριθμό των ψηφοφόρων του 1ου κόμματος στο 

εκλογικό τμήμα 

      Β)Αν το  2ο κόμμα έλαβε  444 ψήφους τι ποσοστό επί τοις εκατό 

πήρε στο εκλογικό τμήμα. 

     Γ)Να  βρείτε το ποσοστό και τους ψήφους του 3ου κόμματος στο 

εκλογικό τμήμα. 

17. Αν τα 
3
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 των  μαθητών ενός σχολείου  είναι 120 μαθητές, να βρεθεί   

   πόσους  μαθητές  έχει  το  σχολείο. 

18.Τα  
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  των  μαθητών ενός  Γυμνασίου είναι κορίτσια. 

   Α) Να  βρεθούν πόσοι είναι όλοι οι μαθητές αν τα αγόρια  είναι 210.  

  Β)Αν  το 
1

5
  όλων  των  μαθητών  είναι στην Α’ γυμνασίου , να βρεθούν    

      οι μαθητές της   Β’  και  Γ’  τάξης  μαζί. 

19. Ένα  κουτάκι αναψυκτικού 330γρ περιέχει  20% φυσικό χυμό 

φρούτων και 11γρ  ζάχαρη, ενώ το υπόλοιπο είναι νερό. Να βρείτε: 

   Α)Πόσα  γρ  φυσικό χυμό περιέχονται στο κουτάκι. 

    Β)Το  ποσοστό % της ζάχαρης στο  αναψυκτικό 

    Γ)Τα  γρ και το ποσοστό του νερού στο αναψυκτικό. 

20.Ένας έμπορος αγόρασε 500 ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  

      πληρώνοντας   320.000€. Πουλάει τους 310 με κέρδος 20% και τους  



      υπόλοιπους με  κέρδος   15%.  

      Α)Πόσα χρήματα κέρδισε συνολικά; 

     Β) Πόσο τοις εκατό  είναι  το  κέρδος του  από  την  πώληση όλων   

     των υπολογιστών; 

21. Σε ένα Γυμνάσιο  υπάρχουν 30  καθηγητές. Από  αυτούς τα  
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  είναι   

      γυναίκες και  οι  υπόλοιποι είναι  άνδρες. Το  25% των  ανδρών  είναι  

      καθηγητές μαθηματικών. 

   Α)Πόσες  είναι  οι γυναίκες  καθηγήτριες; 

   Β) πόσοι  είναι  οι  άνδρες μαθηματικοί; 

   Γ)Τι  ποσοστό του  συνόλου των καθηγητών αντιπροσωπεύουν οι   

    άνδρες  μαθηματικοί; 

22.Ο Κώστας   έχει  μια σοκολάτα που  ζυγίζει 120  γραμμάρια. Έδωσε  

   τα 
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  της σοκολάτας στον  αδελφό  του  και το 
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   της  σοκολάτας  

    στην αδελφή  του  και  έφαγε την  υπόλοιπη. Να βρείτε: 

    Α) Ποιο μέρος της σοκολάτας μοίρασε στα  δυο  αδέλφια του. 

   Β)ποιο μέρος της  σοκολάτας έφαγε ο Κώστας 

    Γ) Πόσα γραμμάρια σοκολάτας έφαγε  ο  Κώστας. 

23.Ένας  κτηνοτρόφος πούλησε 100 αρνιά προς 68€  το καθένα. Το 
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   των  χρημάτων που  εισέπραξε το  κατέθεσε  σε  μια τράπεζα και  με   

   το 40% των  υπόλοιπων χρημάτων εξόφλησε τα δάνεια που    

     χρωστούσε.  

   Α)πόσα χρήματα κατέθεσε  στην  τράπεζα; 

   Β)Πόσα χρήματα έδωσε για την  εξόφληση του  δανείου; 

   Γ)Πόσα χρήματα του  περίσσεψαν; 

24.Μια κληρονομιά μοιράστηκε σε δυο κόρες,3 γιους και σε 6 άλλους  

     συγγενείς ως  εξής: 

   Η κάθε κόρη πήρε  το  
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8
  και  ο  κάθε γιος το 
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  της  κληρονομιας. Η  

    υπόλοιπο κληρονομιά μοιράστηκε  εξίσου στους άλλους 6 συγγενείς. 

    Α) Να  βρείτε  το  μέρος της  κληρονομιάς που πήρε ο καθένας από    

     τους 6  συγγενείς. 

   Β)Αν  ο καθένας από τους  συγγενείς πήρε  3.750€ , να  βρείτε  πόσα     

     ευρώ ήταν όλη η  κληρονομιά και πόσα χρήματα  πήρε  ο κάθε  γιος   

      και πόσα  η κάθε κόρη. 

 


