Πρακτική Αριθμητική
Ενότητα 2

Άσκηση 9
• Ένα πλοίο αναχωρεί ώρα 08.00 από τον Πειραιά με ταχύτητα 14 μίλια
την ώρα. Ώρα 13.00 αναχωρεί άλλο με ταχύτητα 21 μίλια την ώρα.
Μετά από πόσες ώρες το δεύτερο πλοίο θα φτάσει το πρώτο και σε
ποια απόσταση από τον Πειραιά;
• Έστω x οι ώρες που θα έχει ταξιδέψει το δεύτερο πλοίο όταν θα
συναντηθεί με το πρώτο Þ τότε θα έχουν διανύσει την ίδια απόσταση
• Το πρώτο θα έχει διανύσει απόσταση 14*(5+x)
• Το δεύτερο θα έχει διανύσει απόσταση 21*x
• Θα ισχύει: 14*(5+x)=21*x Þ 70+14*x=21*x Þ 70=7*x Þ x=10 ώρες θα
έχει ταξιδέψει το δεύτερο πλοίο
• Η απόσταση θα είναι 21*x=21*10=210 μίλια

Άσκηση 10
• Ένας πατέρας έδωσε στις τρεις κόρες του 735 ευρώ να τα μοιράσουν
ως εξής: η δεύτερη να λάβει 55 ευρώ περισσότερα από την πρώτη, η
δε τρίτη 85 ευρώ περισσότερα από τη δεύτερη. Πόσα ευρώ έλαβε η
κάθε μία;
•
•
•
•
•

Έστω x τα χρήματα που έλαβε η πρώτη κόρη Þ
Η δεύτερη έλαβε x+55
Η τρίτη έλαβε x+55+85
Και οι τρεις μαζί έλαβαν: x+x+55+x+55+85=735 Þ 3*x = 540 Þ x = 180
Άρα, η πρώτη έλαβε 180 ευρώ, η δεύτερη 235 ευρώ και η τρίτη 320
ευρώ

Άσκηση 11
•

Ένας έμπορος όταν ρωτήθηκε πόσα κιλά λαδιού έχει απάντησε ως εξής: αν
πουλήσω το λάδι που έχω προς 22 ευρώ το κιλό θα αγοράσω οικία και θα
μου περισσέψουν 17200 ευρώ. Ενώ αν πουλήσω το λάδι προς 18 ευρώ το
κιλό για να αγοράσω αυτήν την οικία θα μου χρειαστούν ακόμη 5700 ευρώ.
Πόσα κιλά λάδι είχε και πόσο κόστιζε η οικία;

•
•

Έστω x τα κιλά του λαδιού και y το κόστος της οικίας
Ισχύουν τα εξής:
– 22*x=y+17200
– 18*x=y-5700

•
•
•
•

Από τη δεύτερη σχέση: y=18*x+5700
Αντικαθιστώ την τιμή του y στην πρώτη σχέση: 22*x=18*x+5700+17200 Þ 4*x
= 22900 Þ x = 5725
Αντικαθιστώ την τιμή του x στην δεύτερη σχέση: 18*5725=y-5700 Þ y=108750
Άρα, ο έμπορος είχε 5725 κιλά λάδι και η οικία κόστιζε 108750 ευρώ

Άσκηση 12
• Για ποια τιμή του x ισχύει:5022=411*5x;
•
•
•
•

5022=411*5xÛ
(2*25)22=(22)11*5xÛ
222* (52)22 =222*5xÛ
544 =5xÛ x=44

Άσκηση 13
• Σας δίνεται ένας αρχικός θετικός ακέραιος με 2 ψηφία (στο δεκαδικό
σύστημα). Το ψηφίο που δείχνει τις μονάδες είναι 4. Αν αντιστραφούν
τα ψηφία του αριθμού που δείχνουν τις μονάδες και τις δεκάδες, ο
νέος αριθμός που προκύπτει είναι κατά 45 μονάδες μικρότερος από
τον αρχικό αριθμό. Ποιο είναι το άθροισμα του αρχικού και του νέου
αριθμού;
•
•
•
•
•

Έστω x4 ο ζητούμενος αριθμός
Αν αντιστραφούν τα ψηφία του ο αριθμός που προκύπτει θα είναι 4x
Η τιμή του πρώτου αριθμού είναι: 10*x+4
Η τιμή του δεύτερου αριθμού είναι: 40+x
Ισχύει: 40+x=10*x+4-45Þ9x=81 Þx=9

• Επομένως, ο αρχικός αριθμός ήταν ο 94, ο νέος ήταν ο 49 και το
άθροισμά τους είναι 143

Άσκηση 14
• Κάποια άτομα θα παραστούν στην απονομή βραβείων
κινηματογράφου. Αν τοποθετηθούν 12 άτομα σε κάθε τραπέζι, δεν θα
υπάρχει χώρος για να κάτσουν 11 άτομα. Όμως, αν τοποθετηθούν 13
άτομα σε κάθε τραπέζι, θα υπάρχουν 2 άδεια τραπέζια και ένα
τραπέζι θα έχει μόνο 3 άτομα. Πόσα άτομα θα παραστούν στην
απονομή;
• Έστω k ο αριθμός των τραπεζιών και x ο αριθμός των ατόμων.
Ισχύουν τα εξής:
– x=12*k+11
– x=13*(k-3)+3

• Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει ότι:
– 12*k+11=13*k-39+3Ûk=47

• Επομένως στην απονομή θα παραστούν: 12*47+11=575 άτομα

