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Η Λυδία (μια μαθήτρια τησ Εϋ Σάξησ Δημοτικοφ) ςτο Super Market
Τλικά για το πάρτι
Η Λυδία είχε μαηί τθσ 45 ευρϊ για να ψωνίςει για το πάρτι των γενεκλίων τθσ. Για να αγοράςει υλικά για τθν
τοφρτα, ζδωςε τα

3

των χρθμάτων τθσ. Από τα χριματα που ζμειναν ζδωςε τα

2

για να αγοράςει χυμοφσ.

9
5
Με τα υπόλοιπα χριματα αγόραςε καραμζλεσ. Πόςα χριματα ξόδεψε για τισ καραμζλεσ;
Απάντηςη:
Έδωςε για υλικά τοφρτασ

3
 45  15 €.
9

Σθσ ζμειναν 45-15=30 €.
Έδωςε για χυμοφσ

2
 30  12 €.
5

Σα υπόλοιπα είναι 30-12= 18 € τα οποία ξόδεψε για καραμζλεσ.
(20 μονάδεσ)

Σο barcode μιασ ςυςκευαςίασ δημητριακϊν
Κακϊσ περνοφςε από τον διάδρομο με τα δθμθτριακά θ Λυδία παρατιρθςε ότι ςτθν ταμπελίτςα με το
όνομα και τθν τιμι του προϊόντοσ υπάρχει ζνασ εξαψήφιοσ αριθμόσ (Barcode). Ποιοσ αρικμόσ είναι το
barcode τθσ ςυςκευαςίασ των δθμθτριακϊν, όταν γνωρίηουμε ότι ζχει το ψθφίο 3 ςτθ κζςθ των δεκάδων, το
ψθφίο των εκατοντάδων χιλιάδων είναι διπλάςιο από εκείνο των δεκάδων, το ψθφίο 5 βρίςκεται μεταξφ
δφο μθδενικϊν και το άκροιςμα όλων των ψθφίων του αρικμοφ barcode είναι 21.
Απάντηςη:

6 0 5 0

3 7
(20 μονάδεσ)

το τμήμα των τυριϊν-αλλαντικϊν
Όταν ζφταςε ςτο τμιμα τυριϊν-αλλαντικϊν, το οποίο είχε τζςςερεισ υπαλλιλουσ για τθ εξυπθρζτθςθ των
πελατϊν, θ Λυδία πιρε ζνα χαρτάκι (ticket) προτεραιότθτασ. Παρατιρθςε ότι ο 1οσ υπάλλθλοσ είχε μαηζψει
28 tickets, ο 2οσ είχε τα

4

του πρϊτου, ο 3οσ τα διπλάςια του δεφτερου, ενϊ ο 4οσ είχε όςα ο 2οσ. Ποιοσ είναι

7
ο μζςοσ όροσ των πελατϊν που εξυπθρζτθςε κάκε υπάλλθλοσ;
Απάντηςη:
Ο 1οσ μάηεψε 28.

4
 28  16
7
Ο 3οσ μάηεψε 2  16  32
Ο 4οσ μάηεψε 16
28  16  32  16 92

 23 πελάτεσ
Ο μζςοσ όροσ είναι
4
4
Ο 2οσ μάηεψε

(20 μονάδεσ)

το ψυγείο των γαλακτοκομικϊν
Η Λυδία παρατιρθςε ότι ςτο ψυγείο των γαλακτοκομικϊν υπάρχει γιαοφρτι αγελαδινό και πρόβειο. Σο 60%
από τα κεςεδάκια του ψυγείου είναι αγελαδινό. Σο 68% από το πρόβειο είναι πλιρεσ ςε λιπαρά, ενϊ τα
υπόλοιπα 16 κεςεδάκια είναι με 2% λιπαρά. Πόςα κεςεδάκια με γιαοφρτι υπάρχουν ςτο ψυγείο;
Απάντηςη:

32
του πρόβειου είναι 16 κεςεδάκια
100
1
16
 0 , 5 κεςεδάκια
Σα
του πρόβειου είναι
100
32
100
Σα
του πρόβειου είναι 100  0, 5  50 κεςεδάκια
100
Σα

Άρα

40
είναι 50 κεςεδάκια
100
1
50
 1, 25 κεςεδάκια
Σα
είναι
100
40
100
Σα
είναι 100  1, 25  125 κεςεδάκια
100
Σα

Σα κεςεδάκια με γιαοφρτι που υπάρχουν ςτο ψυγείο είναι 125.

(20 μονάδεσ)

Ζρανοσ τροφίμων
τθν ζξοδο του Super Market μία ομάδα προςκόπων ζκανε ζρανο τροφίμων. Ο αρχθγόσ των προςκόπων ιταν
πολφ χαροφμενοσ, γιατί θ ομάδα του ςυγκζντρωςε ςε μιςι ϊρα 39 ςυςκευαςίεσ με ρφηι, όςπρια και λάδι. Η
Λυδία ρϊτθςε τον αρχθγό αν μζτρθςε πόςοι πελάτεσ βγικαν από το Super Market ςτο διάςτθμα αυτό τθσ
μιςισ ϊρασ. Σότε διαμείφκθκε ο παρακάτω διάλογοσ: Πρόςκοποσ 1: «Παρατιρθςα ότι ςε κάκε 2 πελάτεσ
που ζβγαιναν από το Super Market ο ζνασ άφθνε ρφηι», Πρόςκοποσ 2: «Εγώ ςε κάκε 3 πελάτεσ που ζβγαιναν
ο ζνασ άφθνε όςπρια», Πρόςκοποσ 3: «Σε κάκε 4 πελάτεσ που ζβγαιναν ο ζνασ άφθνε λάδι», Αρχηγόσ:
«Μπορείσ τώρα Λυδία να βρεισ εςφ πόςοι πελάτεσ βγικαν ςε μιςι ώρα από το Super Market;»
Απάντηςη:
Οι πελάτεσ που βγικαν από το Super Market κα είναι πολλαπλάςιοι των 2,3,4.
Σα κοινά πολλαπλάςια είναι 12,24,36,48,60,….


Αν ιταν 12 τότε 6 κα άφθναν ρφηι ,4 κα άφθναν όςπρια και 3 λάδι. φνολο 13 ςυςκευαςίεσ.



Αν ιταν 24 τότε 12 κα άφθναν ρφηι ,8 κα άφθναν όςπρια και 6 λάδι. φνολο 26 ςυςκευαςίεσ.



Αν ιταν 36 τότε 18 κα άφθναν ρφηι ,12 κα άφθναν όςπρια και 9 λάδι. φνολο 39 ςυςκευαςίεσ.
Άρα οι πελάτεσ βγικαν ςε μιςι ώρα από το Super Market ιταν 36

(20 μονάδεσ)

