
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  Ε’  ΤΑΞΗΣ

1. Η Δανάη γεννήθηκε το 2002. Ο αδερφός της το 2000 κι η μάνα τους το 1985. Πόσων 
χρονών είναι όλοι μαζί;   (Ανέττα)

2. Ο Φαίδωνας είχε 39 μολύβια κι ο Θάνος 53 γόμες. Η αδερφή του Φαίδωνα του πήρε 19 
μολύβια και του επέστρεψε τα 6. Ο αδερφός του Θάνου του πήρε 6 γόμες και του 
επέστρεψε τις 9. Πόσα μολύβια έχει τώρα ο Φαίδωνας και πόσες γόμες ο Θάνος; (Νικόλας)

3. Η κυρία Νίκη γεννήθηκε το 1999 και η κυρία Μαρία γεννήθηκε το 1947. Πόοων χρονών 
είναι σήμερα η κυρία Μαρία και η κυρία Νίκη; (Γιώργος) 

4. Ένα μαγαζί με παιχνίδια πουλάει 327 κούκλες σε 2 εβδομάδες. Πόσες κούκλες θα έχει 
πουλήσει σε 6 εβδομάδες; (Βαλέρια)

5. Σε μια φάρμα υπάρχει ένας ορνιθώνας. Ο ιδιοκτήτης του την πρώτη μέρα έβαλε μέσα 8 
κότες, τη δεύτερη μέρα έβαλε τις τριπλάσιες από την πρώτη και την τρίτη μέρα τις 
πενταπλάσιες από τη δεύτερη. Πόσες κότες έβαλε και τις τρεις μέρες; (Ιωάννα)

6. Ο κύριος Φάνης παίρνει μισθό 750 ευρώ. Η γυναίκα του η κυρία Γιάννα παίρνει 100 ευρώ 
λιγότερα από τον κύριο Φάνη. Για τα μηνιαία έξοδα του σούπερ μάρκετ δίνουν 400 ευρώ. 
Τους περισσεύουν χρήματα; Αν ναι, πόσα; (Δέσποινα)

7. Η Δανάη έχει 100 ευρώ και θέλει να αγοράσει ρούχα για μια φίλη της που έχει τα γενέθλιά 
της. Θέλει να της πάρει ένα φόρεμα που κάνει 45 ευρώ και παπούτσια που είναι 22 ευρώ 
ακριβότερα. Πόσο κοστίζουν τα παπούτσια; Αν περισσέψουν χρήματα, πόσα ρέστα θα 
πάρει; (Λυδία)

8. Ο Ανδρέας θέλει να αγοράσει 2 ίδια αυτοκίνητα, ένα γι αυτόν και ένα για τη γυναίκα του. 
Και τα δύο αυτοκίνητα μαζί κοστίζουν 7.962 ευρώ. Για τα αυτοκίνητα έχουν μαζέψει από 
4.000 ευρώ ο καθένας. Πόσο κοστίζει το κάθε αυτοκίνητο και πόσα ρέστα θα πάρουν; 
(Σωτήρης)

9. Σε ένα μανάβικο υπάρχουν 35 καφάσια με ροδάκινα. Το κάθε καφάσι έχει μέσα 23 
ροδάκινα και ζυγίζει 38 κιλά. Πόσο ζυγίζουν όλα τα καφάσια και πόσα ροδάκινα έχουν 
μέσα; (Γιάννης)

10. Ο Κώστας έχει 20 μπίλιες και ο αδερφός του ο Θανάσης έχει τετραπλάσιες από τον Κώστα.
Τα δυο παιδιά θέλουν να τις μοιράσουν ισάξια. Πόσες μπίλιες έχει ο Θανάσης και πώς θα 
τις μοιράσουν ισάξια; (Δήμητρα)

11. Ένας φούρναρης έχει 55 ψωμιά και 100 ζαμπονοτυρόπιτες. Ένας πελάτης θέλει να 
αγοράσει 5 ψωμιά και 10 ζαμπονοτυρόπιτες. Πόσα ψωμιά και πόσες ζαμπονοτυρόπιτες θα 
του μείνουν;(Διονύσης)

12. Η Αντωνία γεννήθηκε το 1988 και η γιαγιά της το 1950. Πόσο μεγαλύτερη είναι η γιαγιά 
της Αντωνίας; Πόσα χρόνια έχουν περάσει μέχρι σήμερα; (Θάνος)

13. Ο Νίκος είναι 36 κιλά. Ο μπαμπάς του είναι 43 κιλά περισσότερα από τον Νίκο. Η μαμά 
του είναι 28 κιλά περισσότερο από τον Νίκο αλλά πριν μια εβδομάδα πήρε άλλα 3 κιλά. 
Πόσα κιλά είναι η μαμά κι ο μπαμπάς του Νίκου; (Μελίνα)

14. Τα παιδιά κάνανε ένα πάρτι κρυφά από τη μαμά. Το πάρτι ξεκίνησε στις 6.00 η ώρα. Η 
μαμά έφυγε από το σπίτι στις 5.00 η ώρα. Το πάρτι τελείωσε στις 8.00 η ώρα και η μαμά 
ήρθε στο σπίτι στις 9.00 η ώρα. Πόση ώρα κράτησε το πάρτι και πόση ώρα έλειπε από το 
σπίτι η μαμά; (Φαίδωνας)

(Τα προβλήματα γράφτηκαν από τους μαθητές της Ε’ τάξης του 40ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας,
στις 17 Οκτωβρίου 2019, σε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα μαθηματικών.)


