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Ο Αλζξανδροσ (ζνασ μαθητήσ τησ Σ΄ Σάξησ Δημοτικοφ) ςτο Super Market
Σο οικόπεδο του super market
Ο Αλζξανδροσ μπαίνοντασ ςτο super market παρατιρθςε ότι το
οικόπεδο ςτο οποίο βρίςκεται ζχει ςχιμα τετραγϊνου πλευράσ 80μ.
το οικόπεδο υπάρχει ο χϊροσ του parking, ο δρόμοσ και το κτίριο του
super market. Σο πλάτοσ του parking και του super market αποτελεί το
κακζνα τα
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τθσ πλευράσ του οικοπζδου.

α) Σι ποςοςτό του ςυνολικοφ οικοπζδου καταλαμβάνει το κτίριο του
super market;
β) Αν θ κάκε κζςθ του parking ζχει διαςτάςεισ 2X5μ , τότε πόςεσ
κζςεισ parking υπάρχουν;
Απάντηςη:
α)
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256 κζςεισ
(20 μονάδεσ)

το μανάβικο
Η πρϊτθ αγορά του Αλζξανδρου ιταν φροφτα από το μανάβικο. το μανάβικο υπιρχαν καφάςια από μιλα,
ροδάκινα και αχλάδια. Ο Αλζξανδροσ ρϊτθςε το μανάβθ πόςο ηυγίηει κάκε καφάςι. Αυτόσ του απάντθςε με
τον παρακάτω γρίφο: «Ζνα καφάςι μιλα και ζνα καφάςι αχλάδια ηυγίηουν 12 κιλά. Ζνα καφάςι αχλάδια και
ζνα καφάςι ροδάκινα ηυγίηουν 18 κιλά. Ζνα καφάςι μιλα και ζνα καφάςι ροδάκινα ηυγίηουν 10 κιλά.»
Μπορείσ τϊρα να βρεισ πόςα κιλά ηυγίηει το κάκε καφάςι;
Απάντηςη:
Όλα τα καφάςια μαηί ηυγίηουν το μιςό από το άκροιςμα
κιλά, άρα 20 κιλά. Αφοφ όμωσ ζνα
καφάςι μιλα και ζνα καφάςι αχλάδια ηυγίηουν 12 κιλά , άρα το καφάςι με τα ροδάκινα ηυγίηει 20-12=8 κιλά.
Επομζνωσ το καφάςι με τα αχλάδια κα ηυγίηει 18-8=10 κιλά. Σο καφάςι με τα μιλα κα ηυγίηει 12-10=2 κιλά.

Η ζρευνα του Αλζξανδρου
το τμιμα αρτοςκευαςμάτων ο Αλζξανδροσ βοικθςε τθν υπάλλθλο να υπολογίςει τον μζςο όρο των
πωλιςεων ςυςκευαςιϊν ψωμιοφ του τοςτ. Αυτι του ζδωςε τισ παρακάτω πλθροφορίεσ για τισ πωλιςεισ:
Δευτζρα: 96
Σρίτθ: 105
Σετάρτθ: 98
Πζμπτθ: 104
Παραςκευι: 192
α) Ποιοσ ιταν ο μζςοσ όροσ των πωλιςεων για τισ μζρεσ αυτζσ;
β) Με τισ πωλιςεισ του αββάτου ο μζςοσ όροσ ζγινε 120. Πόςα ψωμιά ποφλθςε το άββατο;
Απάντηςη:
α) Ο μζςοσ όροσ κα είναι:
β)
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(20 μονάδεσ)

το κρεοπωλείο
Πθγαίνοντασ προσ το κρεοπωλείο ο Αλζξανδροσ κυμικθκε ότι κζλει να αγοράςει για τθ γιαγιά του μιςό κιλό
κιμά ανάμεικτο, ο οποίοσ αποτελείται από 200γρ. χοιρινό κιμά και 300γρ. μοςχαρίςιο κιμά. Ο χοιρινόσ κιμάσ
κοςτίηει 5,50 € το κιλό και ο μοςχαρίςιοσ κιμάσ 8,70 € το κιλό.
α) Πόςο κα πλθρϊςει ο Αλζξανδροσ για τον κιμά που κα αγοράςει;
β) Τπάρχει προςφορά ςυςκευαςίασ 750γρ., ίδιασ αναλογίασ μίγματοσ ανάμεικτου κιμά, που κοςτίηει 6 €.
Είναι θ τιμι κιλοφ του ςυςκευαςμζνου ανάμεικτου κιμά θ φκθνότερθ;
Απάντηςη:
α) Για το χοιρινό κιμά:
Για το μοςχαρίςιο κιμά:
Για τον ανάμεικτο κιμά:

€
€
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β) Εφόςον τα 750γρ. ςυςκευαςίασ κοςτίηουν 6 €, τότε το κιλό του ςυςκευαςμζνου κιμά κα κοςτίηει
€, ενϊ το κιλό του μθ ςυςκευαςμζνου κιμά του Αλζξανδρου κοςτίηει
€.
Επομζνωσ, θ τιμι του ςυςκευαςμζνου ανάμεικτου κιμά δεν είναι θ φκθνότερθ.
(20 μονάδεσ)

Η τιμή του ελαιόλαδου
Η ςυςκευαςία των πζντε λίτρων ζξτρα παρκζνου ελαιόλαδου κόςτιηε 22,50 € το μινα Μάρτιο. Η τιμι τθσ
1

2

3

3

μειϊκθκε κατά 13 % το μινα Απρίλιο και αυξικθκε κατά 6 % το μινα Μάιο. Πόςο πωλείται θ ςυςκευαςία
των πζντε λίτρων ζξτρα παρκζνου ελαιόλαδου το μινα Μάιο;
Απάντηςη:
Η τιμι τον Απρίλιο κα είναι:
€
Η τιμι το Μάιο κα είναι:
€
(20 μονάδεσ)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ

