Πρακτική Αριθμητική
Ενότητα 1

Άσκηση 1
• Ένας κτηνοτρόφος πούλησε αγελάδες προς 1500 ευρώ τη μία και
τριπλάσια πρόβατα προς 280 ευρώ το ένα. Αν από όλα τα ζώα
εισέπραξε 16.380 ευρώ, πόσες αγελάδες και πόσα πρόβατα
πούλησε;
• Έστω x το πλήθος των αγελάδων που πούλησε ο κτηνοτρόφος Þ Το
πλήθος των προβάτων που πούλησε ήταν 3*x
• Ισχύει ότι: 1500*x+280*3*x=16380 Þ (1500+840)x=16380 Þ
x=16380/2340 Þ x=7
• Άρα, ο κτηνοτρόφος πούλησε 7 αγελάδες και 21 πρόβατα

Άσκηση 2
• Ένας έμπορος έχει 2 είδη υφασμάτων. Πουλάει τον πήχυ του πρώτου
προς 75 ευρώ και διπλάσιους πήχεις από το δεύτερο προς 47 ευρώ
τον πήχυ. Αν και από τα δύο υφάσματα εισέπραξε 3887 ευρώ,
πόσους πήχεις είχε από κάθε είδος;
• Έστω x οι πήχεις από το πρώτο είδος υφάσματος
• Ισχύει: 75*x+47*2*x=3887 Þ (75+94)x=3887 Þ 169*x=3887 Þ
x=3887/169 Þ x=23
• Άρα, ο έμπορος πούλησε 23 πήχεις από το πρώτο είδος υφάσματος
και 46 πήχεις από το δεύτερο είδος

Άσκηση 3
• Δύο πόλεις Α και Β απέχουν 288 χλμ. Από την πόλη Α αναχωρεί ένας
πεζός. Από την πόλη Β την ίδια στιγμή αναχωρεί αυτοκίνητο με
πενταπλάσια ταχύτητα. Αν συναντηθούν μετά από 8 ώρες, ποια είναι
η ταχύτητα του καθενός;
• Έστω x η ταχύτητα του πεζού Þ η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι 5*x
• Σε 8 ώρες, ο πεζός θα έχει καλύψει απόσταση 8*x και το αυτοκίνητο
απόσταση 8*5*x
• Όταν συναντηθούν θα έχουν καλύψει συνολικά την απόσταση των
πόλεων Α και Β, δηλ., 288 χλμ
• Ισχύει: 8*x+8*5*x=288 Þ 48*x=288 Þ x=6
• Άρα, ο πεζός κινείται με 6 χλμ/ώρα και το αυτοκίνητο με 30 χλμ/ώρα

Άσκηση 4
• Ένας έμπορος αγόρασε ύφασμα αντί 29750 ευρώ. Στη συνέχεια,
πουλάει 17 πήχεις με κέρδος 8 ευρώ τον πήχυ και λαμβάνει 1581
ευρώ. Πόσους πήχεις είχε αγοράσει;
• Έστω x η τιμή αγοράς του κάθε πήχυ
• Ισχύει: 17*(x+8)=1581 Þ x+8=93 Þ x=85
• Άρα, οι πήχεις που αγόρασε ο έμπορος είναι: 29750/85=350

Άσκηση 5
• Ένας εργάτης εργάστηκε για μερικές μέρες και έλαβε 2610 ευρώ. Αν
εργαζόταν 5 ημέρες και με ημερομίσθιο 12 ευρώ επιπλέον, θα
λάμβανε 495 ευρώ. Πόσες μέρες εργάστηκε;
• Έστω x το ημερομίσθιο του εργάτη Þ 5*(x+12)=495 Þ x+12=99 Þx=87
• Άρα, οι ημέρες που εργάστηκε ο εργάτης είναι: 2610/87=30

Άσκηση 6
• Ένα αυτοκίνητο διήνυσε 576 χλμ. Εάν όμως έτρεχε για 7 ώρες και με
ταχύτητα 7 χλμ/ώρα μεγαλύτερη θα διήνυε 385 χλμ. Σε πόσες ώρες
διήνυσε την απόσταση των 576 χλμ;
• Έστω x η ταχύτητα του αυτοκινήτου Þ 7*(x+7)=385 Þ x+7=55 Þx=48
• Άρα, διήνυσε την απόσταση των 576 χλμ σε: 576/48= 12 ώρες

Άσκηση 7
• Δύο φίλοι έχουν ο πρώτος 620 ευρώ και ο δεύτερος 500. Μετά από
πόσες μέρες θα έχουν το ίδιο ποσό χρημάτων αν ο μεν πρώτος
ξοδεύει 25 ευρώ ημερησίως, ο δε δεύτερος 17;
• Έστω x οι ημέρες μετά τις οποίες οι δύο φίλοι θα έχουν το ίδιο ποσό
χρημάτων
• Ο πρώτος θα έχει ξοδέψει 25*x και θα έχει υπόλοιπο 620-25*x
• Ο δεύτερος θα έχει ξοδέψει 17*x και θα έχει υπόλοιπο 500-17*x
• Αφού τα δύο υπόλοιπα είναι ίδια Þ 620-25*x= 500-17*x Þ 120=8*x Þ
x=15 ημέρες

Άσκηση 8
• Μια εργάτρια υφαίνει 13 μέτρα υφάσματος ημερησίως. Μετά 10 μέρες
προσελήφθη και άλλη που υφαίνει 18 μέτρα ημερησίως. Μετά από
πόσες ημέρες από την πρόσληψη της δεύτερης θα έχουν υφάνει και
οι δύο τα ίδια μέτρα;
• Έστω x οι ημέρες μετά τις οποίες οι δύο εργάτριες θα έχουν υφάνει τα
ίδια μέτρα υφάσματος
• Η πρώτη θα έχει υφάνει 13*(10+x)
• Η δεύτερη θα έχει υφάνει 18*x
• Αφού τα μέτρα υφάσματος τότε θα είναι ίδια 13*(10+x)=18*x Þ
130+13*x=18*x Þ 130=5*x Þ x=26 ημέρες

