
 

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

1.Στο παρακάτω τετράγωνο να υπολογίσετε τα αθροίσματα 

των αριθμών κάθε γραμμής ,κάθε στήλης και κάθε διαγωνίου  
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2. Στις παρακάτω προσθέσεις να αντικαταστήσετε τα κενά με 

κατάλληλα ψηφία 

      Α)42…1                        β)  2,..5 

    +      89…                           …3,0..5 

         .... 6 8                           8…,465       

3.Αν  α+β=5     και    β+γ=3,7    να  υπολογίσετε τα αθροίσματα  
     Α)2+α+4+β 
     Β)2,3+β+6+γ 
     Γ)3+β+2+α+0,3+β+γ 
                                       
4.Ποιον αριθμό πρέπει να αφαιρέσουμε από τον 589 για να 
βρούμε διαφορά  132. 
5.Τοποθετήστε ένα  Χ στην αντίστοιχη θέση 

                                                                                  Σωστό       Λάθος 

Α)Η πράξη  193+128-256 δίνει αποτέλεσμα  65 
Β)Η διαφορά 60-(18-2) δίνει ίδιο αποτέλεσμα με 60-18-2 
Γ)Η διαφορά δύο περιττών είναι περιττός  

Δ)Ο Γιώργος έγραψε  :5 3 4 8 4 32      
 



 

 

6. Να εκτελεστούν οι ακόλουθες πράξεις χρησιμοποιώντας την 
επιμεριστικη ιδιότητα: 
   Α) 237 7 237 3    
   Β)67 108 67 8    
   Γ) 24 135 24 3 24 138       
  Δ)12 52 12 18 12 70       
7.Αν είναι 3 7 4  και   β=2α-30a     να υπολογίσετε το γινόμενο 

     (α-10)(β+10)(α+β) 

8.Αν είναι  25    να υπολογίσετε τα γινόμενα 

  ) 15 8                         ιι)β 22 7 α         

9.Να  συμπληρώσετε  τα  γινόμενα: 

52 ......... 5200            37 ..........=370         490 ..........=4.900.000      

10.Να  εκτελέσετε  τις παρακάτω πράξεις χρησιμοποιώντας τη 

επιμεριστική ιδιότητα: 

  
)15 101         β)8 199          γ)32 111

δ)32 111        ε)2018 11       στ)44 99

a   

  
  

11.Αν    α+β=8    και    β-γ=6  να  υπολογίσετε  την παράσταση: 
                     α+2β-γ+8 
12.Η  Μαρία είχε μαζί της 250 € και  αγόρασε ένα  ζευγάρι 

αθλητικά παπούτσια αξίας 85€ , 4  ζευγάρια αθλητικές κάλτσες 

αξίας 15€ το κάθε ζευγάρι και καπέλο αξίας 17 €. Πόσα 

χρήματα της περίσσεψαν; 

13.Ένας συρμός του  Μετρό ξεκινά από την αφετηρία άδειος 

για μια διαδρομή 10 στάσεων . Στην πρώτη στάση ανέβηκαν 10 

επιβάτες. Στις επόμενες πέντε ανέβηκαν 18  επιβάτες και  

κατέβηκαν 6. Στις υπόλοιπες ανέβαιναν 10  επιβάτες και 

κατέβαιναν 8. Να βρείτε πόσους επιβάτες θα έχει ο  συρμός 

στο τέλος της  διαδρομής; 


