ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………………………………
Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________
1. Βοεπ ηξ άθοξιζμα.
35+4=
53+5=

71

83

+ 8

+ 6

5 β.

24+3=

2. Βοεπ ηη διαθξοά.
48-6=

67

59

74-3=

_ 4

- 7

35-3=
3. Λύζε ηα ποξβλήμαηα.
Ο Μάνθμξ έπεη ζημκ θμομπανά ημο ηνία πανημκμμίζμαηα ηςκ
δέθα εονώ θαη ηνία θένμαηα ημο εκόξ εονώ. Θέιεη κα αγμνάζεη έκα
παηδηθό θμμπημύηεν πμο ζημηπίδεη 39 εονώ. Πόζα πνήμαηα
πνεηάδεηαη αθόμα;
Απάκηεζε: _____________________________________

Ο παηέναξ ημο Δεμήηνε ημο αγόναζε έκα πμδήιαημ. Έδςζε ζημ
ηαμείμ έλη πανημκμμίζμαηα ηςκ δέθα εονώ θαη έκα πανημκόμηζμα
ηςκ πέκηε εονώ. Πήνε νέζηα 4 εονώ. Πόζα ζημίπηζε ημ
πμδήιαημ;
Απάκηεζε: _______________________________________

5 β.

Λύζε ηιπ αζκήζειπ.
43+......... =48

57- ........= 52

70: ........ =10

61 +......... = 67

86-.........= 84

10Χ ....... =90

32+ ..........= 36

59- .........=51

40: ..........=5

25+ ..........=29

78- ..........=75

60 : .........=3

Η Μανία μάδερε μανγανίηεξ από ημκ θήπμ. Έδςζε 6 μανγανίηεξ
ζημκ αδειθό ηεξ θαη ηεξ έμεηκακ 22. Πόζεξ μανγανίηεξ μάδερε ε
Μανία;
Απάκηεζε: __________________________

Σημ ιεςθμνείμ ήηακ 49 επηβάηεξ. Σηε ζηάζε θαηέβεθακ 5. Πόζμη
επηβάηεξ έμεηκακ ζημ ιεςθμνείμ;
Απάκηεζε: ____________________________
Σημ ζαθμύιη μμο είπα βόιμοξ. Έδςζα 3 βόιμοξ ζημ θίιμ μμο θαη
μμο έμεηκακ 24 βόιμη. Πόζμοξ βόιμοξ είπα ζημ ζαθμύιη;
Απάκηεζε: ______________________________________

Γίπα ζημκ θμομπανά μμο μενηθά πνήμαηα. Αγόναζα έκα μμιύβη
πμο ζημίπηδε 8 ζεκη. Μμο έμεηκακ 71 ζεκη.

Πόζα πνήμαηα είπε μ Χνήζημξ ζημκ
θμομπανά ημο;
Απάκηεζε: ______________________

Η Χνοζηάιια θαη ε Λμοΐδα αγόναζακ έκα πμδήιαημ ε θαζεμηά. Τμ
πμδήιαημ ηεξ Χνοζηάιιαξ ζημίπηζε 53 εονώ. Τμ πμδήιαημ ηεξ
Λμοΐδαξ ήηακ 5 εονώ πημ αθνηβό. Πόζα ζημίπηζε ημ πμδήιαημ ηεξ
Λμοΐδαξ;
Απάκηεζε: _____________________________________

Ο Χανάιαμπμξ αγόναζε μηα μπάια πμο ε ηημή ηεξ ήηακ 80 ζεκη.
Πιήνςζε με θένμαηα ηςκ 20 ζεκη. Πόζα θένμαηα έδςζε;
Απάκηεζε: _____________________________________

Βάιε

θάης από ηα θένμαηα πμο πνεηάδεζαη γηα κα αγμνάζεηξ

ημ ηνεκάθη.

87 σεντ

Σημ πμνημθόιη μμο οπάνπμοκ πέκηε θένμαηα. Η αλία ημοξ
είκαη 49 ζεκη. Μπμνείξ κα μακηέρεηξ πμηα θένμαηα είκαη;

Κάμε ηιπ ποάνειπ:
5Χ3=

7Χ5=

2Χ20=

20Χ5=

8Χ5=

5Χ4=

6Χ5=

5Χ9=

3Χ30=

2Χ50=

9

10

7

Χ5

Χ 4

Χ10

32 σεντ

24 σεντ
53 σεντ

62 σεντ

75 σεντ

Αγόναζα έκα ιίηνμ γάια θαη έκα πομό. Πόζα πιήνςζα;
Απάκηεζε: __________________________
Αγόναζα έκα θμοηί μανμειάδα θαη ρςμί. Πόζα πιήνςζα;
Απάκηεζε: __________________________
Κναημύζα μία ιίνα. Αγόναζα έκα ηονί. Πόζα πνήμαηα μμο έμεηκακ;
Απάκηεζε: __________________________
Πόζμ πημ θζεκό είκαη ημ γάια από ημ βμύηονμ;
Απάκηεζε: __________________________
Γνάρε έκα δηθό ζμο πνόβιεμα γηα ημκ ηημμθαηάιμγμ.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

45 σεντ

Η γναθηθή πανάζηαζε δείπκεη πόζα παηδηά έπμοκ ζημ ζπίηη ημοξ
ζθύιμ, γάηα, θόηεξ, θμοκέιη.

Πόζα παηδηά έπμοκ ζημ ζπίηη ημοξ ζθύιμ; _________________
Πόζα παηδηά έπμοκ ζημ ζπίηη ημοξ γάηα; __________________
Πόζα παηδηά έπμοκ ζημ ζπίηη ημοξ θόηεξ; ________________
Πόζα παηδηά έπμοκ ζημ ζπίηη ημοξ θμοκέιη; _______________
Γνάρε μηα ενώηεζε πνεζημμπμηώκηαξ ηε ιέλε πενηζζόηενα θαη μηα
ενώηεζε πνεζημμπμηώκηαξ ηε ιέλε ιηγόηενα.
_______________________________________________
_______________________________________________

Ο Κςκζηακηίκμξ αγόναζε μία λύζηνα. Η Γιεοζενία αγόναζε έκα
θμοηί πνςμαηηζηά.

Σομπιήνςζε ημκ πίκαθα
γηα κα δείλεηξ πόζα πνήμαηα έμεηκακ ζημ θάζε παηδί.
Όκμμα

Χνήμαηα πμο είπε

Αγόναζε

Χνήμαηα πμο
έμεηκακ

Κςκζηακηίκμξ

__________
35 σ.

Γιεοζενία

__________

62 σ.

Πόζα δηζθάθηα πνεηάδεηαη μ δαπανμπιάζηεξ, γηα κα βάιεη 45
ηάνηεξ, ακ θάζε δηζθάθη πςνεί 5 ηάνηεξ;
Απάκηεζε: ____________________________________
Πόζα δάθηοια έπμοκ 10 πένηα;
Απάκηεζε: _____________________________________

Καλή επιηρςία!

