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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

  

 

  

 1. .Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές. 

  

• 2 κ.   = ......... γραμμ. 

• 3,5 κ.   = .............γραμμ. 

• 6.450γραμμ.  = ......... κ. 

• 995γραμμ.= .......... κ. 

  

• 5μ.     =.............. δεκ. 

• Ο,35μ.  =.............. δεκ. 

• 6μ.  =.................. εκ. 

• 0,4 δεκ.   =................ μ. 

• 57 εκ.   =.......... μ. 

• 2.548 χιλ.  =............ μ. 

  

 

 2. Να γίνουν κάθετα οι πράξεις. 

  

• α) 2 μ. 8 δεκ. 5εκ. + 4 μ. 38 εκ. 

• β) 4 κ. 790 γραμμ. +7 κ. 450 γραμμ. 
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• γ) 8 κ. 400 γραμμ. - 3 κ. 650 γραμμ. 

• δ) 7 €  - 5 €  45 λεπτά 

  

  

 3.Προβλήματα 

• α) Η μητέρα αγόρασε δύο καρπούζια. Το α΄ ζύγιζε 7 κ. 400 γραμμ. 

. Το β΄ ήταν 0,750 γραμμ. βαρύτερο. Πόσο ζύγιζαν τα δύο καρπούζια; 

• β) Ένα φορτηγό άδειο ζυγίζει 1,4 τόνους. Αν μεταφέρει 100 

κιβώτια που το καθένα ζυγίζει 48 κιλά, να βρείτε το μεικτό βάρος του 

φορτηγού. 

• γ) Η Κωνσταντίνα αγόρασε ένα σκουφάκι αξίας 14€και 80λ. , ένα 

κασκόλ αξίας 11,15€ και ένα ζευγάρι γάντια αξίας 8€ και 50λ.α. Να 

εκτιμήσετε πόσα χρήματα πλήρωσε συνολικά. β. Να υπολογίσετε με 

ακρίβεια πόσα χρήματα ξόδεψε . 

• δ) Ο Χάρης αγόρασε ένα βιβλίο αξίας 13,70€, μια κασετίνα αξίας 

11€ και ένα κουτί μαρκαδόρους αξίας 2€ 95λ. α. Να εκτιμήσετε πόσα 

χρήματα πλήρωσε. β. Πόσα ρέστα πήρε, αν έδωσε ένα χαρτονόμισμα 

των 100€; 

• ε) Ένα βαρέλι με κρασί έχει μεικτό βάρος 92,5 κιλά. Αν το καθαρό 

του βάρος είναι 86,75 κιλά, πόσο είναι το απόβαρο; 

• στ) Δυο φορτηγά μεταφέρουν πορτοκάλια. Το πρώτο φόρτωσε 6 

τόνους και 800 κιλά και το δεύτερο 450 κιλά περισσότερα. Ποιο είναι το 

συνολικό βάρος των πορτοκαλιών; 

• ζ) Ένα καλάθι γεμάτο κεράσια έχει μεικτό βάρος 7,350 κιλά. Το 

απόβαρο είναι 930 γραμμάρια. Πόσο είναι το καθαρό βάρος;  

 

     4.Σύγκρινε τους αριθμούς και βάλε το κατάλληλο σύμβολο (<, =, >): 
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 (α) 4,50 ___ 4,55 (β) 0,20 ___ 20 εκ. (γ) 25,025 ___ 25,02 (δ) 15 

δεκ. ___ 1,5 

        

             5. Κύκλωσε τους αριθμούς που βρίσκονται ανάμεσα στο 6,70 

και στο 7,40:  

 6,69 7,18      7,41  7   

 74,0 

  

  

 6.  Γράφω με δεκαδικό αριθμό τους παρακάτω συμμιγείς 

αριθμούς: 

• 3κιλά και 400 γραμμ. ………  5κιλά και 4γραμμ.  ……… 

• 2μ. και 4 εκ. ………….   4μ. και 35εκ.  ………… 

• 1κιλό και 50γραμμ. ……  5 ευρώ  και 5 λεπτά …… 

  

 7. Κάνω χρονική αντικατάσταση: δροσίζεσαι, πλύνατε 

  

 


