
 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ-ΕΝΝΟΙΑ 

1. Σε μια τάξη τα 
2

3
 των μαθητών μαθαίνουν 

αγγλικά. Ποιο είναι το πλήθος των μαθητών της τάξης 

αν γνωρίζεις ότι οι μαθητές που παρακολουθούν 

μαθήματα αγγλικών είναι 54;  

2. Τα 
3

5
 ενός κιλού μοσχαρίσιου κρέατος κοστίζουν 

5 ευρώ. Πόσο κοστίζουν τα 
3

;
4

 

3. Τα  
2

5
 του κιλού ενός τυριού κοστίζουν 10 ευρώ. 

Να βρεις πόσο κοστίζουν α)το 1 κιλό β)τα 
3

4
 του κιλού. 

4. Ένα περιβόλι έχει 84 δέντρα. Από αυτά τα 
3

7
 είναι 

λεμονιές και τα υπόλοιπα πορτοκαλιές . Πόσες είναι οι 
λεμονιές και πόσες οι πορτοκαλιές; 

5. Να λύσετε τις εξισώσεις 
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6.Να συμπληρώσετε τα κουτάκια: 

  
3 3 12

)3      β)7=       γ)0=    δ)1=
5 1 4


 

  

                                        

 7.α)Τα  3

5
  των μαθητών της  τάξης  είναι αγόρια.      

     Αν γνωρίζετε ότι τα αγόρια είναι  15, να βρείτε       

πόσοι μαθητές αποτελούν το 1

5
  της  τάξης;   

     Β)Από  πόσους μαθητές  αποτελείται ολόκληρη η  

        τάξη; 

  8.Αν τα  5

8
  των  χρημάτων που  έχει στην  τσέπη    

    του ο Γιάννης είναι  10 €, να  βρείτε  ολόκληρο  το  
     ποσό που  έχει  στην  τσέπη  του ο  Νίκος. 



 

 9.Αν  τα  7

15
  των  επιβατών ενός  λεωφορείου είναι   

     21, να βρείτε πόσους επιβάτες έχει το  λεωφορείο.  

 10. Οι  μαθήτριες ενός  γυμνασίου  είναι  τα  5

9
  του   

    συνόλου των  παιδιών. Αν ο  αριθμό των  

   μαθητριών  είναι  85, να  υπολογίσετε  τον  αριθμό  
     όλων των παιδιών του γυμνασίου.  

11.Αν  τα 8

9
  της  μάζας ενός  ανθρώπινου σώματος     

     αποτελείται από  νερό , να βρείτε  τη  μάζα του   
     νερού στο  σώμα ενός  ανθρώπου  μάζας 72 kg. 

12.Ένα  Γυμνάσιο έχει 180  μαθητές. Τα  3

5
  των   

     μαθητών παρακολουθούν  Γαλλικά και  το  1

4
   

    αυτών είναι  αγόρια. Πόσα αγόρια  παρακολουθούν  

     Γαλλικά; 
13. Αν  σε μια τράπεζα  από  τους 10  εργαζόμενους 

τα  

    2

5
  λείπουν, πόσοι είναι  αυτοί που  είναι  παρόντες; 

14. α)Να γράψετε δύο  κλάσματα που  είναι   
      μικρότερα  από το 1. 

     Β)Να γράψετε δύο κλάσματα που είναι ίσα με  το 1 
    Γ) Να γράψετε δύο κλάσματα που είναι μεγαλύτερα   

       από το 1. 
    Δ) Να γράψετε δύο κλάσματα που είναι ίσα  με  το    

       0.  


