
1

 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕπΑνΑλΗπΤΙΚΟ ΔΙΑγώνΙσΜΑ
9ης Ενότητας

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

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

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

1.  Δίπλα από κάθε γεωμετρικό στερεό γράφω το όνομά του και 
συμπληρώνω το πλήθος των εδρών, των ακμών, και των κορυφών 
του.

2. Βρίσκω τον κανόνα και συνεχίζω τα αριθμητικά μοτίβα.

Έδρες ............................................................................

Ακμές............................................................................

Κορυφές...................................................................

Έδρες ............................................................................

Ακμές............................................................................

Κορυφές...................................................................

Έδρες ............................................................................

Ακμές............................................................................

Κορυφές...................................................................

Έδρες ............................................................................

Ακμές............................................................................

Κορυφές...................................................................

100 180 260

150 300 450

1.300 2.600 3.900

100.000 90.000 80.000



 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

https://www.i-learn.gr

2

3. Βάλε ✓ στο σωστό

Η σφαίρα δεν έχει καθόλου κορυφές.

Ο κύβος έχει μόνο μια κορυφή.

Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει 6 έδρες και 0 κορυφές.

Ο κύλινδρος έχει 2 έδρες.

Η τετραγωνική πυραμίδα έχει 5 κορυφές.

4.  Συμπλήρωσε τα κενά.

2lt =

½ lt =

¼ lt =

2.500 ml =

1.000 ml =

5.000 ml =

5. Ποιο γεωμετρικό στερεό θυμίζουν τα παρακάτω σχήματα;

 ___________ ml 

 ___________ ml 

 ___________ ml 

 ___________ lt 

 ___________ lt 

 ___________ lt 



6.  Υπολόγισε τα παρακάτω.

7.  Συνέχισε το μοτίβο.
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8.  Σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν τρεις διαφορετικές συσκευασίες 
ενός υγρού απορρυπαντικού ρούχων. Η πρώτη συσκευασία περιέχει 
0,5 λίτρα και κοστίζει 4,90€. Η δεύτερη συσκευασία περιέχει 1 λίτρο και 
κοστίζει 7,60€. Η τρίτη συσκευασία περιέχει 2 λίτρα και κοστίζει 18,40€.  
Εκτιμώ και υπολογίζω με ακρίβεια πόσα χρήματα θα ξοδέψω αν 
αγοράσω 4,5 λίτρα υγρού απορρυπαντικού με τους παρακάτω 
συνδυασμούς.

•  7 συσκευασίες των 0,5 λίτρων.

•  4 συσκευασίες του 1 λίτρου και 1 συσκευασία των 0,5 λίτρων.

•  2 συσκευασίες του 1 λίτρου και 5 συσκευασίες των 0,5 λίτρων.

•   1 συσκευασία των 2 λίτρων, 2 συσκευασίες του 1 λίτρου, 1 
συσκευασία των 0,5 λίτρων.

απορρυπαντικό 0,5lt 1lt 2lt

τιμή 4,90€ 7,60€ 18,40€
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9.  Η Νεφέλη παρατηρεί την ανάπτυξη ενός φυτού και την καταγράφει 
κάθε εβδομάδα. Να παρατηρήσεις τις τιμές και να σχεδιάσεις το 
αντίστοιχο χρονόγραμμα.

εβδομάδα 1η 2η 3η 4η 5η 6η

ύψος (εκ.) 0 2 6 9 14 19

εβδομάδα

εκατοστά


