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Τι θα µάθωσε αυτό το τεύχος:

• Να επιλύω προβλήµατα µε ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα

           ποσά.

• Να χρησιµοποιώ την απλή µέθοδο των τριών στην επίλυση   

 προβληµάτων.

• Να βρίσκω τα ποσοστά και να επιλύω προβλήµατα µε ποσοστά.

• Να κατανοώ και να κατασκευάζω διάφορους τύπους γραφηµάτων. 

• Να βρίσκω τον µέσο όρο.

• Να µετατρέπω τις µονάδες µέτρησης του µήκους, του χρόνου και  

 του βάρους. 

• Να αναγνωρίζω τα γεωµετρικά, τα αριθµητικά και τα σύνθετα   

 µοτίβα και να συνεχίζω την ακολουθία.

• Να σχεδιάζω και να µετρώ γωνίες. 

• Να αναγνωρίζω τα βασικά στοιχεία των γεωµετρικών σχηµάτων  

 και των γεωµετρικών στερεών.

• Να υπολογίζω το εµβαδό των γεωµετρικών σχηµάτων.

• Να υπολογίζω τον όγκο και τη χωρητικότητα 

 των γεωµετρικών στερεών.
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Αγαπητοί γονείς,

Αυτή η σειρά βιβλίων της iScool µπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια 

των γονέων, αλλά και των εκπαιδευτικών, µε σκοπό να στηρίξουν τους µικρούς µαθητές 

να εµπεδώσουν και να εξασκηθούν στην ύλη που αντιστοιχεί στην τάξη τους.

Τα φύλλα εργασίας της iScool µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς, εµπλουτίζοντας το υλικό των µαθητών προς εξάσκηση, αλλά και 

επαναληπτικά κατά τη διάρκεια των διακοπών ή του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. 

Επιπλέον, εµπεριέχονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας κάθε µαθήµατος, καθώς και 

βοηθητικά παραδείγµατα, καθιστώντας έτσι τη µελέτη  στο σπίτι ευκολότερη.
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1. Ποια από τα παρακάτω ζευγάρια ποσών είναι ανάλογα; Βάλε      . 

2. Ένας ράφτης για να ράψει 3 κοστούµια χρειάζεται 18 µέτρα υφάσµατος. Πόσα 
µέτρα υφάσµατος θα χρειαστεί για 6, πόσα για 9 και πόσα για 12 κοστούµια;

Ποσότητα µολυβιών - Αξία µολυβιών.

Ανάλογα

1. Ξέρουµε ότι για τα 3 κοστούµια 

    χρειαζόµαστε 18 µέτρα υφάσµατος.

2. Για να βρούµε πόσα µέτρα υφάσµατος χρειαζόµαστε  για τα 6 κοστούµια, θα σκεφτούµε:

3. Με τον ίδιο τρόπο, θα βρούµε πόσα µέτρα υφάσµατος θα χρειαστούµε για:  

Το 6 είναι το διπλάσιο του 3.   2 x 3 = 6

Εποµένως, αφού τα ποσά είναι ανάλογα, θα χρειαστούµε και τα διπλάσια µέτρα υφάσµατος:

 2 x 18 = 36 µέτρα υφάσµατος

- τα 9 κοστούµια: 3 x 3 = 9       άρα    3 x 18 = .....  µέτρα υφάσµατος.

- τα 12 κοστούµια: 4 x 3 = 12     άρα    4 x 18 = .....  µέτρα υφάσµατος.

Αριθµός αγελάδων - Ποσότητα τροφής που καταναλώνουν.

Ηλικία ανθρώπου - Ύψος ανθρώπου.

Βάρος ελιών - Ποσότητα ελαιόλαδου που παράγεται.

Χρόνια εργασίας - Μισθός.

Ποσότητα αλευριού - Αριθµός καρβελιών ψωµιού.

∆ύο ποσά είναι ανάλογα, όταν οι τιµές του ενός προκύπτουν από τις τιµές του άλλου πολλαπλασιάζοντας
(ή διαιρώντας) κάθε φορά µε έναν σταθερό αριθµό. Στα ανάλογα ποσά ο λόγος των τιµών τους διατηρείται 
σταθερός. 
Πολύ συχνά κάποια ποσά συνδέονται µεταξύ τους, γιατί όταν αυξάνεται το ένα αυξάνεται και το άλλο. 
Ο λόγος των τιµών τους όµως δεν είναι σταθερός, εποµένως δεν είναι ανάλογα. Τέτοιο ποσό είναι η ηλικία 
µε το ύψος ενός ανθρώπου (όταν διπλασιάζεται η ηλικία, δεν διπλασιάζεται και το ύψος!)

Κοστούµια 3 9 12

Μέτρα υφάσµατος 18

6

36
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3. Τα 2 κιλά µήλα κοστίζουν 3,60€. Πόσα ευρώ κοστίζουν τα 4 κιλά, πόσο τα 8 
κιλά και πόσο τα 16 κιλά;

4. Τα 6 πορτοκάλια δίνουν 2 ποτήρια χυµού. Πόσο χυµό δίνουν τα 12, πόσο τα 
24 και πόσο τα 48 πορτοκάλια;

5. Ένα αυτοκίνητο µε σταθερή ταχύτητα σε 2 ώρες διανύει 120 χλµ. Πόσα χιλιόµετρα θα 
διανύσει το αυτοκίνητο σε 4 ώρες, σε 8 ώρες και σε 24 ώρες µε την ίδια ταχύτητα;

2 κιλά 4 κιλά 8 κιλά 16 κιλάΠοσότητα

Αξία 3,60 €

6 12 24 48Πορτοκάλια

Ποτήρια χυµού 2

2 4 8 24Ώρες

Απόσταση (χλµ.) 120
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1. Ένα εργοστάσιο σε 2 ώρες συσκευάζει 1.850 µπουκάλια χυµού. Πόσα 
µπουκάλια θα συσκευάσει σε 24 ώρες;

2. Η µαµά του Πέτρου, όταν µαγειρεύει για τα 4 άτοµα της οικογένειάς της, βάζει 
8 κουταλιές ελαιόλαδου. Σήµερα, έχουν καλέσει για φαγητό µία οικογένεια 5 
ατόµων. Πόσες κουταλιές ελαιόλαδου θα βάλει η µαµά του Πέτρου στο φαγητό 
και για τα 9 άτοµα;

1ος τρόπος: Αναγωγή στη µονάδα

2ος τρόπος: Σχηµατίζοντας αναλογία – «Χιαστί» γινόµενα

Με αναγωγή στη µονάδα Με αναλογία («χιαστί»)

1. Ξέρουµε ότι σε 2 ώρες συσκευάζονται 1.850 µπουκάλια χυµού.

1. Φτιάχνουµε έναν πίνακα µε τις τιµές που έχουµε, 
χρησιµοποιώντας µια µεταβλητή για την άγνωστη τιµή. 

2. Σχηµατίζουµε την αναλογία. 

2. Θα βρούµε πόσα µπουκάλια χυµού συσκευάζονται σε 1 ώρα (αναγωγή στη µονάδα - διαίρεση): 

3. Σε 24 ώρες συσκευάζονται:   24 x 925 = ............. µπουκάλια χυµού

Απάντηση: Σε 24 ώρες θα συσκευάσει ............. µπουκάλια χυµού.

Απάντηση: Σε 24 ώρες θα συσκευάσει ............. µπουκάλια χυµού.

1.850 : 2 = 925 µπουκάλια χυµού

Ώρες 2 24

xΑριθµός µπουκαλιών 1.850

1.850
2

x
24=

3. Γράφουµε τα σταυρωτά γινόµενα 
και λύνουµε την εξίσωση.

2 · x = 1.850 · 24

2 · x = 44.400

x = 44.400 : 2 

x = ............. µπουκάλια χυµού

Άτοµα

Κουταλιές ελαιόλαδου
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3. Ο Γιώργος γνωρίζει πως το αυτοκίνητό του µε 4 λίτρα βενζίνη διανύει 50 χλµ. 
Πόσα χλµ. µπορεί να διανύσει µε 15 λίτρα βενζίνη;

4. Ένας µανάβης πούλησε 4 σακιά πατάτες των 15 κιλών και εισέπραξε 51€. 
Πόσα χρήµατα θα εισπράξει, αν πουλήσει 5 σακιά των 8 κιλών;

5. Το µεικτό βάρος 5 καφασιών µε ροδάκινα είναι 60 κιλά και το καθαρό βάρος 
είναι 58,2 κιλά. Πόσο είναι το απόβαρο των 7 καφασιών µε ροδάκινα;

Με αναγωγή στη µονάδα Με αναλογία («χιαστί»)

Με αναγωγή στη µονάδα Με αναλογία («χιαστί»)

Με αναγωγή στη µονάδα Με αναλογία («χιαστί»)

ΠΑΤΑΤΕΣ
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2. Ένα αυτοκίνητο ταξιδεύει µε  ταχύτητα 30 χλµ./ώρα και φτάνει στον προορισµό 
του σε 12 ώρες. Πόσες ώρες θα διαρκέσει το ταξίδι, αν ταξιδεύει µε 60 χλµ./ώρα, 
µε 90 χλµ./ώρα και µε 120 χλµ./ώρα;

1. Ποια από τα παρακάτω ζεύγη ποσών είναι αντιστρόφως ανάλογα; Βάλε      . 

Αριθµός εργατών για την κατασκευή ενός έργου - Χρόνος 
κατασκευής του έργου

Αντίστροφα

Αριθµός βιβλίων - Αξία βιβλίων

Αριθµός στρατιωτών- ∆ιάρκεια προµηθειών

Αριθµός παιδιών σε πούλµαν- Κόστος εισιτηρίου

Χρόνια εργασίας - Μισθός

Ποσότητα καυσίµου - Απόσταση που µπορεί να διανύσει 
το αυτοκίνητο

Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα λέγονται δύο ποσά, στα οποία, όταν πολλαπλασιάζεται η τιµή του 
ενός ποσού µε έναν αριθµό, η αντίστοιχη τιµή του άλλου ποσού διαιρείται µε τον ίδιο αριθµό. 

Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά, τα γινόµενα των αντίστοιχων τιµών είναι ίσα µε έναν σταθερό αριθµό.

1. Ξέρουµε ότι µε  30 χλµ./ώρα 

    το ταξίδι διαρκεί 12 ώρες.

2. Για να βρούµε πόση ώρα θα διαρκέσει το ταξίδι µε 60 χλµ./ώρα, θα σκεφτούµε:

3. Με τον ίδιο τρόπο, θα βρούµε πόση ώρα θα διαρκέσει το ταξίδι µε ταχύτητα: 

Τα γινόµενα των αντίστοιχων τιµών είναι ίσα!   12 x 30 = 360     6 x 60 = 360   κ.ο.κ.

Το 60 είναι το διπλάσιο του 30 (διπλάσια ταχύτητα).      2 x 30 = 60

Εποµένως, αφού τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα, µε 60 χλµ./ώρα (διπλάσια ταχύτητα)

η διάρκεια του ταξιδιού θα είναι η µισή:  12 : 2 = 6 ώρες

- 90 χλµ./ώρα: 3 x 30 = 90       άρα    12 : 3 = .....  ώρες.

- 120 χλµ./ώρα: 4 x 30 = 120     άρα    12 : 4 =.....  ώρες.

Ταχύτητα 30 90 120

∆ιάρκεια ταξιδιού (ώρες) 12

60

6



15 30 45Μαθητές

Μέρες εργασίας 12
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5. Οι προµήθειες µιας κατασκήνωσης µε 85 παιδιά φτάνουν για 18 ηµέρες. Για 
πόσες ηµέρες θα έφταναν οι προµήθειες αν τα παιδιά ήταν τα διπλάσια και για 
πόσες ηµέρες αν ήταν τα τριπλάσια;

3. Το σχολείο της Άννας διοργανώνει ένα φιλανθρωπικό παζάρι. Οι 15 µαθητές µπορούν 
να φτιάξουν όλα τα ηµερολόγια που θέλουν σε 12 µέρες. Σε πόσες µέρες θα φτιάξουν 
τον ίδιο αριθµό ηµερολογίων οι 30 µαθητές και σε πόσες µέρες οι 45 µαθητές;

4. Η κυρία Ιωάννα έφτιαξε µαρµελάδα φράουλα για  το ίδιο φιλανθρωπικό παζάρι, την 
οποία συσκεύασε σε 24 βαζάκια των 250 γρ. Πόσα βαζάκια θα χρειαζόταν εάν 
συσκεύαζε τη µαρµελάδα σε βαζάκια διπλάσιας και τριπλάσιας χωρητικότητας;

250Χωρητικότητα βάζων (γρ.)

Αριθµός βάζων 24

85Παιδιά

∆ιάρκεια προµηθειών (µέρες) 18
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1. Ένας ελαιοπαραγωγός θέλει να αποθηκεύσει το ελαιόλαδο που παρήγαγε σε 8 
δοχεία των  12 κιλών. Εάν το αποθηκεύσει σε δοχεία των 32 κιλών, πόσα 
δοχεία θα χρειαστεί;

2. Ένα σχολείο θα πάει εκδροµή µε 5 πούλµαν των 52 θέσεων. Αν χρησιµοποιήσει 
πούλµαν των 65 θέσεων, πόσα πούλµαν θα χρειαστεί;

1ος τρόπος: Αναγωγή στη µονάδα

2ος τρόπος: Με πίνακα τιµών

Με αναγωγή στη µονάδα Με πίνακα τιµών

1. Ξέρουµε ότι ο παραγωγός χρειάζεται 8 δοχεία των 12 κιλών.

1. Φτιάχνουµε έναν πίνακα µε τις τιµές που έχουµε, 
χρησιµοποιώντας µια µεταβλητή για την άγνωστη τιµή. 

2. Γράφουµε την εξίσωση των δύο γινοµένων:   

2. Πρώτα, θα βρούµε πόσα δοχεία  του 1 κιλού θα χρειαστεί (η τιµή της µιας µονάδας), κάνοντας 

πολλαπλασιασµό:

3. Μετά, θα βρούµε πόσα δοχεία των 32 κιλών θα χρειαστεί (άγνωστη τιµή), κάνοντας διαίρεση:

Απάντηση: Ο παραγωγός θα χρειαστεί ............. δοχεία των 32 κιλών.

Απάντηση: Ο παραγωγός θα χρειαστεί ............. δοχεία των 32 κιλών.

12 x 8 = 96 δοχεία

Χωρητικότητα δοχείου (κιλά) 12 32

xΑριθµός δοχείων 8

3. Λύνουµε την εξίσωση:

32 · x = 12 · 8

32 · x = 12 · 8

32 · x = 96

x = 96 : 32

x = ............. δοχεία

96 : 32 = ............. δοχεία

Να θυµάσαι ότι στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά τα γινόµενα των αντίστοιχων τιµών είναι ίσα.

Θέσεις πούλµαν 

Αριθµός πούλµαν

52 65

5
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3. Ο κύριος Νίκος θέλει να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι του. Γι’ αυτό, προσέλαβε 3 εργάτες, 
οι οποίοι του είπαν πως θα τελειώσουν την ανακαίνιση σε 18 ηµέρες. Σε πόσες ηµέρες 
θα τελειώσουν οι εργασίες της ανακαίνισης, αν ο κ. Νίκος προσλάβει 9 εργάτες;

Με αναγωγή στη µονάδα Με πίνακα τιµών

4. Ο Πάνος έκανε µια διαδροµή µε το ποδήλατό του σε 30 λεπτά πηγαίνοντας µε 
ταχύτητα 15 χλµ./ώρα. Σε πόση ώρα θα κάνει την ίδια διαδροµή, αν πηγαίνει 
µε ταχύτητα 10 χλµ./ώρα;

Με αναγωγή στη µονάδα Με πίνακα τιµών

5. Η Ελένη αποταµιεύει για 18 ηµέρες 2,50 € κάθε µέρα, για να αγοράσει ένα 
δώρο για τη γιαγιά της. Πόσα χρήµατα πρέπει να αποταµιεύει κάθε µέρα για 
να συγκεντρώσει το ίδιο ποσό σε 6 ηµέρες;

Με αναγωγή στη µονάδα Με πίνακα τιµών

Αριθµός εργατών

Ηµέρες εργασίας
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1. Ο Γιώργος αγόρασε 6 τετράδια και πλήρωσε 12€. Πόσα χρήµατα θα 
πληρώσει, αν αγοράσει 11 τετράδια;

2. Η κυρία Ελένη για να ράψει 3 ίδιες κουρτίνες χρειάζεται 27 µ. υφάσµατος. 
Πόσα µέτρα υφάσµατος θα χρειαστεί για να ράψει 7 ίδιες κουρτίνες;

3. Ένας ελαιοπαραγωγός από 580 κιλά ελιές παρήγαγε 145 κιλά ελαιόλαδο. 
Πόσα κιλά ελαιόλαδο θα παραγάγει από 640 κιλά ελιές;

Aπλή µέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

1. Τοποθετούµε τα ποσά του ίδιου είδους το ένα κάτω από το άλλο.

2. Εξετάζουµε αν τα ποσά είναι ανάλογα και βλέπουµε ότι είναι (όσο αυξάνεται ο αριθµός των 
τετραδίων αυξάνονται και τα χρήµατα που πρέπει να δώσει ο Γιώργος).

3. Πολλαπλασιάζουµε τον αριθµό που είναι πάνω από το x επί το κλάσµα των άλλων δύο 
αριθµών αντεστραµµένο.

6  τετράδια  12 € κοστίζουν

11 τετράδια  x € κοστίζουν

6
12x 11= ·

6
x 132=

x = ......... €
Αν αγοράσει 11 τετράδια, θα πληρώσει            €

Θα χρειαστεί            µέτρα υφάσµατος.

Θα παραγάγει             κιλά ελαιόλαδο. 

Στην αναλογία τα ποσά του ίδιου είδους είναι 
το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ στην απλή µέθοδο 
των τριών είναι το ένα κάτω από το άλλο. 

Λύσε το πρόβληµα µε την 
απλή µέθοδο των τριών.

Λύσε το πρόβληµα µε την 
απλή µέθοδο των τριών.
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4. Ένας ελαιοχρωµατιστής για να βάψει 45 τ.µ. χρειάζεται 3 κουτιά µπογιάς. 
Πόσα κουτιά µπογιάς θα χρειαστεί για να βάψει 75 τ.µ.;

Με την απλή µέθοδο των τριών Με αναλογία («χιαστί»)

Με την απλή µέθοδο των τριών Με αναλογία («χιαστί»)

5. Μια παρέα 6 ατόµων πλήρωσε 81,60€ σε ένα εστιατόριο. Πόσα χρήµατα θα 
πλήρωνε µια παρέα των 15 ατόµων;

Με την απλή µέθοδο των τριών Με αναγωγή στη µονάδα

6. Η Άννα διαβάζει το αγαπηµένο της λογοτεχνικό βιβλίο. Σε 7 µέρες έχει διαβάσει 168 
σελίδες. Αν το βιβλίο έχει 264 σελίδες, πόσες µέρες θα χρειαστεί συνολικά για να 
το διαβάσει όλο;
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7. Το σχολείο του Αντώνη από την ανακύκλωση 564 κιλών χαρτιού εξοικονόµησε 
78,96€. Το σχολείο της Στέλλας ανακύκλωσε 231 κιλά περισσότερα από
το σχολείο του Αντώνη. Πόσα χρήµατα εξοικονόµησε το σχολείο της Στέλλας; 

Ένας φούρναρης µε 4 κιλά αλεύρι φτιάχνει 5 κιλά ψωµί. Ο προµηθευτής του τού 
έφερε 7 σακιά αλεύρι που το καθένα περιέχει 12 κιλά αλεύρι. Πόσα κιλά ψωµί 
µπορεί να φτιάξει;

9. Ένας εκτυπωτής σε 5 λεπτά της ώρας εκτυπώνει 175 σελίδες. Σε πόσα λεπτά 
θα εκτυπώσει 280 σελίδες;

Με την απλή µέθοδο των τριών Με αναγωγή στη µονάδα

Με την απλή µέθοδο των τριών Με αναγωγή στη µονάδα

Με την απλή µέθοδο των τριών Με αναλογία («χιαστί»)

8. 
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Προτεραιότητα
 της iSCOOL είναι να 

προσφέρουμε ένα 
ελκυστικό περιβάλλον 

μάθησης, με χρώμα, 
έμπνευση και 

γνώση!

Στην iSCOOL 
πιστεύουμε ότι
οι βάσεις της 
εκπαίδευσης 

“χτίζονται” στο 
∆ημοτικό.

iSCOOL: Για 
τους γονείς του 
“Σήμερα” και την 
έξυπνη γενιά του 

“Αύριο”!

C L
 Tips

Στις μικρές 
τάξεις του 
∆ημοτικού 

συνδυάζουμε το μάθημα 
του σχολείου και τη 

γνώση μαζί με τη 
δημιουργική 
απασχόληση!



Με θεωρία, συμβουλές και παραδείγματα,  
ο γονιός να μπορεί να βοηθήσει το παιδί 
του με την κατάλληλη μεθοδολογία.

Το ∆ημοτικό μου είναι COOL! Τα βιβλία 
της iSCOOL είναι ιδανική παρέα και στις 
διακοπές των παιδιών!

Σχεδιάζουμε με στόχο τα παιδιά να 
εξασκούν την κριτική τους σκέψη και 
αντίληψη, παρέα με το άμεσα γνωστικό 
αντικείμενο!

Τα βιβλία μας κολουθούν βήμα - βήμα τις 
ενότητες και τα κεφάλαια των σχολικών 
βιβλίων κάθε τάξης.

Τα βιβλία µας είναι...“άλλο ένα απλό βοήθηµα”
... ένας ελκυστικός  τρόπος εµπέδωσης του σχολικού µαθήµατος
και πολλά παραπάνω...
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Αγαπητοί γονείς,

σχεδιάζοντας την iSCOOL, είχαµε ως όραµα ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που να είναι πρώτα απ’ όλα αφιερωµένο στα 
ίδια τα παιδιά. Στόχος µας είναι να µπορούµε να 
συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη της αγάπης τους για 
µάθηση, να βοηθήσουµε τα παιδιά να εξερευνήσουν τα ατοµικά ταλέντα 
και τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την ευφυΐα και την 
αυτοπεποίθησή τους.

Οι εκδόσεις µας ακολουθούν βήµα-βήµα την ύλη του σχολείου. Τα 
θεωρούµε όµως το ίδιο εξαιρετικά και για τη δηµιουργική απασχόληση 
των παιδιών στον ελεύθερό τους χρόνο, ιδίως για τις µικρές τάξεις του 
∆ηµοτικού, όπου η εξάσκηση έχει κυρίαρχο ρόλο στην αφοµοίωση της 
γνώσης και θέτει σταθερές βάσεις στην εξελικτική τους πορεία. 

Πρώτιστα, θέλουµε η iSCOOL να είναι πάνω απ’ όλα δηµιουργικός 
χρόνος µε τους γονείς, να συµπληρώσουµε το δεσµό παιδιών, γονέων 
και σχολείου, ώστε να συµβάλλουµε ενεργά σε ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που διεγείρει την προσωπική, πνευµατική και κοινωνική 
ανάπτυξη.

      
    Με εκτίµηση
   H εκπαιδευτική οµάδα της iScool



iSCOOL: Με αξία
που θα φανεί στο µέλλον

Μ Ε Λ Ε Τ Α Μ Ε  Π Α Ρ Ε Α  !


