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10-4-2020    Επανάληψη  στα Μαθηματικά           

Κεφ. 27 και15  Προσθέσεις και αφαιρέσεις  με      

τετραψήφιους  και τριψήφιους αριθμούς   (β.μ 

σελ. 44-45 και 70-71) 

 

Προσοχή! Δεν ξεχνάμε στην στην πρόσθεση το 

κρατούμενο ούτε το δανεικό στην αφαίρεση. 

Π.χ  1.378                  2.780 

      +1.605               +1.459 

        2.983                 1.321    

 

1)Λύσε  τις  παρακάτω προσθέσεις : 

α).2.133            β)  1.222                            γ)1.333 

       134                   1.144                               1.049 

    + 174                +    566                             +   478 

 

 

δ) 1.111              ε)2.122                           στ) 2.004 

        912                     899                                     691 
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     + 753                  +   50                                  + 236 

2)Λύσε  τις  παρακάτω  αφαιρέσεις : 

α) 3.177                   β) 3.267                  γ) 3.379 

    -1.088                      -2.297                     -1.482 

 

 

δ) 3.145                    ε) 3.512                   στ) 3.608 

   -1.256                          - 824                         -  719 

 

 

3)Σημείωσε  τον  αριθμό  που  πρέπει  να  

αφαιρέσεις  κάθε  φορά  για  να  φτάσεις  στον  

αριθμό-στόχο. 

                            2.750- ______ 

                        

2.800-______                                  2.125-________ 

                         

                              2.250- ______ 
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3.000 - ________ 

 

2.550- ________                                  2.330- ______ 

 

                             2.120 - __________ 

 

4) Ο κύριος  Τάσος  μετέφερε  με  το  φορτηγό  του  

1.255 κιλά  ζωοτροφές  και  1.785 κιλά καλαμπόκι. 

Πόσα κιλά  ζύγιζε  όλο  το φορτίο; 

Λύση: 

 

                                                                                       

Απάντηση: 

5)Σε  ένα  κτήμα  υπάρχουν  2.950  οπωροφόρα 

δέντρα. Από  αυτά,τα 1.088  είναι μηλιές  και  τα  

υπόλοιπα  πορτοκαλιές.Πόσες  είναι οι 

πορτοκαλιές; 

Λύση: 
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Απάντηση: 

6)Ο κύριος  Αποστόλης  μάζεψε  εφέτος  987 κιλά 

αχλάδια  και  698 κιλά κυδώνια.   Πόσα κιλά  

λιγότερα  ήταν  τα  κυδώνια  σε  σχέση  με τα 

αχλάδια; 

Λύση: 

 

 

Απάντηση: 

 

7)Ο Γιάννης  έχει  στον  κουμπαρά  του  258 ευρώ 

και ο  μεγαλύτερος αδελφός του ο Νίκος έχει  

στομ  δικό  του  κουμπαρά  176 ευρώ  

περισσότερα από τον  Γιάννη. 

α. Πόσα  χρήματα έχει  ο Νίκος; 

β. Πόσα  χρήματα έχουν  και τα δύο παιδιά μαζί; 

Λύση: 

 

 

Απάντηση: 
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8) Δύο  αδέλφια άνοιξαν  τους  κουμπαράδες  

τους. Ο  Φώτης έχει 175 ευρώ,ενώ  ο Χρήστος έχει 

86 ευρώ  λιγότερα.  

α)Πόσα χρήματα έχει ο Χρήστος; 

β)Πόσα χρήματα έχουν και οι δύο μαζί; 

γ)Μπορούν  με το σύνολο των χρημάτων τους να 

αγοράσουν μια βιβλιοθήκη  για το δωμάτιό τους 

που κοστίζει  249 ευρώ;Αν μπορούν,πόσα 

χρήματα θα τους μείνουν; 

 

Λύση: 

 

 

 

 

Απάντηση: 

 

  


