
επαναληπτικό φυλλάδιο
Προβλήματα με κλάσματα



Λύσε τα  παρακάτω προβλήματα.

προβλήματα με κλάσματα

5
91ο Η Αθηνά είχε στον κουμπαρά της 270 ευρώ. Ξόδεψε για τις γιορτές τα 

των χρημάτων της. Πόσα χρήματα της έμειναν;

λύνω:

απαντώ: 

2
52ο Ο Λουκάς τα        των ημερών του χρόνου μένει στο εξωτερικό. Πόσες 

μέρες μένει στην Ελλάδα;

λύνω:

απαντώ: 

1
83ο Έτοιμα 168 μελομακάρονα! Ο Δημήτρης έφαγε το         σε μία εβδομάδα. Ο 

αδερφός του έφαγε τα         σε μία εβδομάδα. Ποιος έφαγε τα περισσότερα 

και πόσα έμειναν;
λύνω:

απαντώ: 

2
7

2
84ο Ένα ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαρκεί όσο είναι τα          της ημέρας. 

Πόσες ώρες διαρκεί το ταξίδι;

λύνω:

απαντώ: 



όροι χρήσης του υλικού
Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες
σε μορφή pdf, τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό
και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου
Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να
αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με
κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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Η Αθηνά είχε στον κουμπαρά της 270 ευρώ. Ξόδεψε για τις γιορτές τα 



των χρημάτων της. Πόσα χρήματα της έμειναν;

λύνω:





απαντώ: 
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2ο

Ο Λουκάς τα        των ημερών του χρόνου μένει στο εξωτερικό. Πόσες 



μέρες μένει στην Ελλάδα;

λύνω:





απαντώ: 
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Έτοιμα 168 μελομακάρονα! Ο Δημήτρης έφαγε το         σε μία εβδομάδα. Ο 



αδερφός του έφαγε τα         σε μία εβδομάδα. Ποιος έφαγε τα περισσότερα 



και πόσα έμειναν;

λύνω:





απαντώ: 

2
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4ο

Ένα ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαρκεί όσο είναι τα          της ημέρας. 



Πόσες ώρες διαρκεί το ταξίδι;

λύνω:





απαντώ: 
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όροι χρήσης του υλικού

Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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