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46 Αξιολόγηση πληροφοριών  
σε ένα πρόβλημα

6

α.      �Παιχνίδι 

• Πώς μπορούμε να εκφράσουμε το εμβαδόν της κόκκινης επιφάνειας;

 •  Πώς μπορούμε να φτάσουμε στο ΤΕΡΜΑ με τους λιγότερους βαθμούς;

 •  Πώς μπορούμε να φτάσουμε στο ΤΕΡΜΑ με τους περισσότερους βαθμούς;

 •  Πώς μπορούμε να φτάσουμε στο ΤΕΡΜΑ έχοντας μαζέψει 3.100 βαθμούς ακριβώς;

3. Αθροίζουμε τους αριθμούς από τους οποίους περνάμε.

2.  Δεν περνάμε δύο φορές από τον ίδιο αριθμό.

1.  Ξεκινάμε από την αρχή και προχωράμε από τον έναν αριθμό στον διπλανό μέσα από 
τα ανοίγματα, με στόχο να φτάσουμε στο τέρμα.

ΑΡΧΗ 100 200 300 400

 500 600 70 800

 900 1.000 1.100 1.200

   ΤΕΡΜΑ

3 εκ.

β.   Πόσο είναι το εμβαδόν του σχήματος;     Eκτιμώ: ..................................

Kανόνες του παιχνιδιού:

Yπολογίζω με ακρίβεια:

Ανάδειξη�της�αξιολόγησης�των�δεδομένων�ενός�προβλήματος.�
Ανάπτυξη�συνδυαστικής�σκέψης�και�κριτικής�στάσης.
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Eνότητα 8

γ.   Ποια από τις παρακάτω χρωματισμένες επιφάνειες είναι μεγαλύτερη;

δ.   Τρία αδέρφια μένουν στην Αθήνα, στη Σπάρτη και στην Πάτρα. Το πατρικό τους σπίτι 
είναι στο Αγρίνιο.

•   Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να διανύσει ο καθένας τους για να πάει στο πατρικό του σπίτι;

•  Σε ποια από τις τρεις πόλεις πρέπει να συναντηθούν, ώστε το άθροισμα των χιλιομέ-
τρων που πρέπει να διανύσουν τα�3�αδέρφια�συνολικά να είναι το μικρότερο; Eξηγώ 
στην τάξη πώς σκέφτηκα.

 Πάτρα Αγρίνιο Σπάρτη Αθήνα

Αθήνα 210 χμ. 300 χμ. 230 χμ. 0 χμ.

Σπάρτη  250 χμ. 400 χμ. 0 χμ. 230 χμ.

Αγρίνιο  90 χμ. 0 χμ. 400 χμ. 300 χμ.

Πάτρα 0 χμ. 90 χμ. 250 χμ. 210 χμ.

Εκτιμώ: 

 Υπολογίζω με ακρίβεια και εκφράζω κάθε χρωματισμένη επιφάνεια με κλάσμα και δεκα-
δικό αριθμό.

� (α)� (β)� (γ)� (δ)

2 εκ.

2 εκ. 2 εκ. 2 εκ. 2 εκ.

2 εκ. 2 εκ. 2 εκ.
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4,5 κιλά

47  Σύνθετα προβλήματα –  
Συνδυάζοντας πληροφορίες (α)

8

α.  Παρατηρώ τα δεδομένα στην εικόνα. Eκφράζω με λόγια ένα πρόβλημα και προτείνω τη 
λύση του.

β.  O Λουκάς είναι 11 χρονών. O πατέρας του είναι 3 χρόνια μικρότερος από τη μητέρα του. 
Πόσο χρονών είναι ο πατέρας και η μητέρα του Λουκά αν το άθροισμα των ηλικιών και 
των τριών είναι 86 χρόνια;

• Φτιάχνω ένα διαφορετικό πρόβλημα αλλάζοντας τα δεδομένα. Tο δίνω στον διπλανό 
  μου να το λύσει:

• Ποιο κρέας είναι πιο ακριβό;  Εκτιμώ: ..........................................................................

•  Μοσχάρι 1.500 γραμμ. 
11,50 €

•  Xοιρινό 1.250 γραμμ. 
9,50 €

54 €

Eξηγώ πώς σκέφτηκα:

Αξιολόγηση,�συνδυασμός�και�αξιοποίηση�πληροφοριών� 
που�δίνονται�με�πίνακα,�εικόνα�ή�κείμενο.�

• Aν αγοράσουμε      του κιλού τυρί, πόσο θα πληρώσουμε;1
4

γ. O Μίλτος θέλει να αγοράσει με τον πατέρα του κρέας: 
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Eνότητα 8

δ.  Σ’ ένα πακέτο υπάρχουν 120 καραμέλες. Το       είναι κόκκινες. Απ’ αυτές που είναι 

κόκκινες το      είναι με γεύση φράουλα και τα      με γεύση κεράσι. Πόσες καραμέ-

λες είναι κόκκινες με γεύση:

ε. Φτιάχνω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με περίμετρο 28 εκ.

• Πόσο κοστίζει περίπου 1 κιλό από το κάθε προϊόν;

•  Αν αγόρασαν 4�κιλά�κρέας�συνολικά και από τις δύο συσκευασίες, πόσες συσκευασίες 
από κάθε είδος πήραν;

•  Αν θέλαμε το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο να έχει εμβαδόν μικρότερο από 40 τ.εκ. και 
μεγαλύτερο από 30 τ.εκ., ποιες μπορεί να ήταν οι διαστάσεις του; Σχεδιάζω:

•  Tι μέρος του συνολικού πακέτου είναι οι παραπάνω ποσότητες; Tις εκφράζω 
με κλάσμα και ποσοστό. 

•  Πόσες είναι οι καραμέλες που δεν είναι κόκκινες; Τι ποσοστό αντιπροσωπεύ-
ουν;

  • φράουλα;                 • κεράσι;                 • κόκκινες με άλλη γεύση;

Συζητάμε στην τάξη τις στρατηγικές που χρησιμοποιήσαμε.

1
4
3
5

1
5
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48 Αξιολόγηση πληροφοριών –  
Διόρθωση προβλήματος

10

α.   Στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μαζεύτηκαν 2.853.200 κιλά χαρτιού σε έναν χρόνο. Αν 
το ανακυκλωμένο χαρτί οι βιομηχανίες το αγόρασαν προς 2 € τον τόνο, πόσα χρήματα 
εξοικονομήθηκαν σε έναν χρόνο από το πρόγραμμα ανακύκλωσης;

β.   Τα παιδιά στην τάξη του Γιώργου έμαθαν στο μάθημα της Αγωγής Υγείας ότι «για να μην 
πάθουν σκολίωση, το βάρος της σχολικής τσάντας τους θα πρέπει να είναι λιγότερο από 
το       του σωματικού τους βάρους».

• Aφού και οι δύο τσάντες έχουν το ίδιο βάρος, γιατί η τσάντα του Γιώργου έχει το σωστό 
  βάρος, ενώ η τσάντα της Ζέτας όχι;   

Εκτιμώ: περίπου

Υπολογίζω με ακρίβεια:

8 κιλά

Η δική μου τσάντα έχει 
το σωστό βάρος!

Θα πρέπει να είναι πιο ελαφριά 
η τσάντα μου! Τι να βγάλω; 

8 κιλά

 Εξηγώ:

Διδακτική�επίλυσης�προβλήματος:� 
Kριτική�στάση�απέναντι�σε�ένα�πρόβλημα.

1
5
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γ.   Ένα φορτηγό μεταφέρει 1.300 κουτιά φορτίο. Κάθε κουτί ζυγίζει 0,85 κ. Αν το φορτηγό 
ζυγίζει άδειο 1,3 τ., μπορεί να περάσει από μια γέφυρα που αντέχει μέχρι 2,5 τόνους;

δ.   Διαβάζω το πρόβλημα. 

• Ελέγχω αν οι πληροφορίες είναι αρκετές για να το λύσω.  

• Αν όχι, συμπληρώνω τις πληροφορίες που χρειάζονται, ώστε να λύνεται:
«O Αντρέας είναι μελισσοκόμος. Μοίρασε το μέλι που μάζεψε από τις 3 κυψέλες 
σε 39 ίδια δοχεία. Πόσο μέλι περιέχει κάθε δοχείο;».

Εκτιμώ: ............................... Eξηγώ στην τάξη πώς σκέφτηκα. 

Βρίσκω με ακρίβεια πόσο ζυγίζει το φορτηγό μαζί με τα κουτιά που μεταφέρει.

Eνότητα 8

Tο δίνω στον διπλανό μου να το λύσει:

ε.   Χρησιμοποιώ τον          για να βρω ποιος αριθμός, αν πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό του: 

 •  Δίνει 81.000.000 •  Δίνει 121.000.000

Εξηγώ πώς σκέφτηκα: 

Αρχική εκτίμηση:

Tροποποίηση που έκανα:

• ..............................       • ..............................       • ..............................       
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49 Σύνθετα προβλήματα –  
Συνδυάζοντας πληροφορίες (β)

12

α.   Τον τελικό αγώνα ποδοσφαίρου παρακολούθησαν και οι 590 μαθητές των σχολείων που 
αγωνίστηκαν. Αν το ένα σχολείο είχε 34 μαθητές περισσότερους από το δεύτερο, πόσους 
μαθητές είχε το κάθε σχολείο;

β.   Παρατηρώ την πυραμίδα. Αν φτιάχναμε την πυραμίδα με 10 σειρές από κύβους με ανά-
λογο τρόπο, πόσους κύβους θα χρησιμοποιούσαμε;

Εκτιμώ: 

Υπολογίζω με ακρίβεια:

Αν συνεχίζαμε την πυραμίδα με τον ίδιο τρόπο και χρησιμοποιούσαμε 91 κύβους, πόσες 
σειρές θα είχε τότε η πυραμίδα;

Eξηγώ:

Eξηγώ:

γ.   Παρατηρώ την παρακάτω αριθμητική αλυσίδα. Bρίσκω τον κανόνα και συμπληρώνω τους 
τρεις επόμενους αριθμούς.

  0 20 20 40 60 100 ...............      ...............      ...............

Φτιάχνω με τον ίδιο κανόνα τη δική μου αριθμητική αλυσίδα. Χρησιμοποιώ οκταψήφιους  
αριθμούς.

•

Διδακτική�επίλυσης�προβλήματος.�Xρήση�στρατηγικών.�
Mοντελοποίηση�των�βημάτων�που�ακολουθούμε:�
Oργάνωση�πληροφοριών,�εκτίμηση,�ακρίβεια�αποτελέσματος,�έλεγχος.

...................................................................................................................................
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O Αντρέας και οι φίλοι του αγόρασαν μπισκότα. Έδωσαν συνολικά 15,20 €. Κάθε 
κουτί μπισκότα έκανε 3,80 €. Πόσα κουτιά μπισκότα αγόρασαν;

Αν κάθε κουτί είχε 15 μπισκότα και κάθε φορά όλα τα παιδιά έφαγαν τον ίδιο αριθμό μπι-
σκότων, πόσα ολόκληρα μπισκότα μπορεί να έφαγε κάθε παιδί; Πόσα παιδιά ήταν στην 
παρέα κάθε φορά; (Tα παιδιά έφαγαν όλα τα μπισκότα.)

ε.   Το σχολείο του Παναγιώτη στην Καλαμάτα αποφάσισε να πάει εκδρομή στην Πύλο. Oι 
οικονομικότερες προσφορές που έδωσαν τα τουριστικά γραφεία για τα λεωφορεία ήταν:

• Ποια λεωφορεία συμφέρει να επιλέξει το σχολείο αν ταξιδεύουν συνολικά 190 άτομα;

• Πόσο θα στοιχίσει το εισιτήριο;

δ. 

� Tο�λεωφορείο�των�65�θέσεων�κοστίζει�399�€� Tο�λεωφορείο�των�48�θέσεων�κοστίζει�323�€

Εκτιμώ:  Υπολογίζω με ακρίβεια:

Εκτιμώ:  

Εκτιμώ:  Υπολογίζω με ακρίβεια:

Eνότητα 8

Υπολογίζω με ακρίβεια:
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50 Σμίκρυνση – Μεγέθυνση

α.   Μεταφέρω στα πλέγματα το μοτίβο.

•  Κάτω από κάθε πλέγμα γράφω αν 
έκανα:

 • Σμίκρυνση   ή  • Μεγέθυνση

............................................
............................................

3

1

2

Μεγέθυνση�–�Σμίκρυνση�–�Αναπαραγωγή. 14

•  Ποιο είναι το εμβαδόν που καλύπτει η χρωματισμένη επιφάνεια σε καθένα από τα τρία 
πλέγματα;

 1ο πλέγμα: εμβαδόν χρωματισμένων τετραγώνων = ............ τ.εκ. 

  ή         του συνόλου των τετραγώνων.

 2ο πλέγμα: εμβαδόν χρωματισμένων τετραγώνων = ............ τ.εκ. 

  ή         του συνόλου των τετραγώνων.

 3ο πλέγμα: εμβαδόν χρωματισμένων τετραγώνων = ............ τ.εκ. 

  ή         του συνόλου των τετραγώνων.
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β.  Μετρώ με το                τις πλευρές του σχήματος. Yπολογίζω το μήκος κάθε πλευράς, αν 

θέλω να κανω σμίκρυνση 1:2,  και στη συνέχεια το σχεδιάζω.

γ.  

•  Στη σμίκρυνση το εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας είναι το    σε σχέση με το 
εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας του πρωτότυπου. 

•  Στη μεγέθυνση το εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας είναι το    σε σχέση με το 
εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας του πρωτότυπου. 

•  Τι σχέση έχει το εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας στη σμίκρυνση με το εμβαδόν 
της χρωματισμένης επιφάνειας στη μεγέθυνση; Είναι το   

•  Βρίσκω την κλίμακα του μεγεθυσμένου και την κλίμακα του πλέγματος σε σμίκρυνση  σε 
σχέση με το πρωτότυπο:

  σε μεγέθυνση:   σε σμίκρυνση:  

Eνότητα 8

Συζητάμε στην τάξη πώς σκεφτήκαμε.

Φτιάχνω σε τετραγωνισμένο χαρτί ένα σχήμα με περίμετρο 24 εκ. 

• O διπλανός μου το μεγεθύνει (1 : 2).

• Το μεγεθυσμένο σχήμα θα έχει περίμετρο ............ εκ. 

• H περίμετρος του ABΓΔEZHΘ =   ................................................................................

• Tο εμβαδόν του ABΓΔEZHΘ =   ...................................................................................

• H περίμετρος του ABΓΔEZHΘ σε σμίκρυνση είναι ........... εκ. ή ... : ... του αρχικού.

• Tο εμβαδόν του ABΓΔEZHΘ σε σμίκρυνση είναι ........... τ.εκ. ή ... : ... του αρχικού.

 Πλευρές Aρχικό Σε σμίκρυνση

 AB ........... εκ. ........... εκ. 

 BΓ ........... εκ. ........... εκ. 

 ΓΔ ........... εκ. ........... εκ. 

 ΔE ........... εκ. ........... εκ. 

 EZ ........... εκ. ........... εκ.

 ZH ........... εκ. ........... εκ.

 HΘ ........... εκ. ........... εκ.

 ΘA ........... εκ. ........... εκ.

A B

Γ Δ

Z

HΘ

E

Aρχικό σχήμα Σχήμα σε σμίκρυνση

.....

.....
.....
.....
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β.  Ελέγχω ποια προβλήματα μπορούν να λυθούν. Προτείνω τη λύση τους.

•    Η τιμή ενός ποδηλάτου είναι 150 €. Γίνεται έκπτωση 15%.  
Πόση είναι η τελική τιμή;

•    Η Σοφία είναι 3 χρόνια και 5 μήνες μεγαλύτερη από τον αδερφό της. 
Ποια είναι η ακριβής ηλικία της;

•      Βρίσκω έναν ακέραιο αριθμό που είναι 9ψήφιος, περιττός,  
μικρότερος του 1 εκατ. και διαιρείται με το 2.

•    Αν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει περίμετρο 24 εκ.,  
τότε υπολογίζω το μήκος των πλευρών του. 

Kεφάλαια 46-50

16

Συζητάμε με την ομάδα μας και ανακοινώνουμε τις απαντήσεις μας στις πα-
ρακάτω ερωτήσεις:

α.

•   Πώς μας βοηθάει στην επίλυση προβλήματος: 
–  αρχική αξιολόγηση των πληροφοριών; 
– η δοκιμή με απλούστερους αριθμούς; 
Δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με προβλήματα.

•   Πώς χρησιμοποιούμε τη μεγέθυνση στην καθημερινή μας ζωή με τα κιάλια, το μικρο-
σκόπιο, το τηλεσκόπιο; Δίνουμε παραδείγματα.

•   Δίνουμε δύο παραδείγματα σμίκρυνσης:

Εμπέδωση-επέκταση�των�γνώσεων�
και�δεξιοτήτων�που�διδάχτηκαν�στην�ενότητα.

γ. Όσα προβλήματα δε λύνονται τα διορθώνω και προτείνω τη λύση τους. 
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