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ΕπΑνΑλΗπΤΙΚΟ ΔΙΑγώνΙσΜΑ
2ης Ενότητας

ONOMA: .....................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗνΙΑ: ........................................................................................................

ΒΑΘΜΟσ:................................................ πΑΡΑΤΗΡΗσΕΙσ: ..............................................................................................................................  
https://www.i-learn.gr

1. Κάνω κάθετα τις παρακάτω πράξεις.

2. Κάνω κάθετα τις παρακάτω πράξεις.

989 - 568 = 1.986 - 452 = 4.987 - 340 =

93 : 3 = 1.584 : 6 = 783 : 9 =

6.876 - 1.456 = 8.985 - 5.543 = 15.987 - 8.876 =

1.265 : 5 = 944 : 4 = 768 : 8 =
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53 καφάσια

2.349

3.484€

15 κιλά

1.785

Σε 6 δόσεις

Πόσα κιλά μήλα 
συνολικά;

Πόσοι δεν θα 
παρακολουθήσουν;

Πόσα ευρώ η 
κάθε δόση;

;

;

;

Απάντηση:_________________________________________________________________

Απάντηση:_________________________________________________________________

Απάντηση:_________________________________________________________________

3.  Ένας γεωργός μάζεψε από το χωράφι του 53 καφάσια μήλα 
χωρητικότητας 15 κιλών. Πόσα κιλά μήλα μάζεψε συνολικά;

4.  Σε ένα σχολείο από τους 2.349 μαθητές οι 1.785 θα παρακουλουθήσουν 
μια εκπαιδευτική εξωσχολική δραστηριότητα. Πόσοι μαθητές δεν θα 
καταφέρουν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα;

5.  Ο θανάσης αγόρασε έναν υπολογιστή αξίας 3.484€ και θα τον 
αποπληρώσει σε 8 άτοκες δόσεις. Πόσα ευρώ θα είναι η κάθε δόση;

χώρος για πράξεις

χώρος για πράξεις

χώρος για πράξεις
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563 γρ.

368 ώρες

347

298 γρ.

8€/ώρα

16€

178 γρ.

Πόσα ευρώ πήρε 
συνολικά;

Πόσα χρήματα 
θα εισπράξει;

;

;

Απάντηση:_________________________________________________________________

Απάντηση:_________________________________________________________________

Απάντηση:_________________________________________________________________

6.  Η κυρία Κατερίνα για να φτιάξει μια σοκολατόπιτα χρησιμοποιήσε 
563γρ. καστανή ζάχαρη, 298γρ. λευκή ζάχαρη και 178γρ. κακάο. Πόσα 
γραμμάρια ζύγιζαν όλα τα υλικά;

7.  Ένας εργάτης δούλεψε 368 ώρες και αμείβεται με 8€/ώρα. Πόσα χρήματα 
πήρε συνολικά ο εργάτης;

8.  Ένα κατάστημα παιχνιδιών έχει 347 pop it. Αν το καθένα κοστίζει 16€, 
πόσα χρήματα θα εισπράξει ο καταστηματάρχης αν τα πουλήσει όλα;

χώρος για πράξεις

χώρος για πράξεις

χώρος για πράξεις



9. Κάνω κάθετα τις παρακάτω πράξεις.

10. Κάνω κάθετα τις παρακάτω πράξεις.
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!
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567 + 876 = 1.876 + 675 = 3.876 + 731 =

45 x 8 = 67 x 47 = 87 x 45 =

2.876 + 2.876 = 4.870 + 3.986 = 12.765 + 6.864 =

456 x 23 = 357 x 376 = 276 x 654 =


