
Για να διορθώσετε τις προηγούμενες ασκήσεις και για να ελέγξετε τις σημερινές που 

κάναμε (όσοι κυρίως δεν κατάφεραν να συνδεθούν μέσω Webex), πατήστε ΕΔΩ. 

Παρασκευή, 05-03-21 

ΜΑΘΗΜΑ 39Ο  

Καλημέρα σας παιδιά! Για σήμερα: 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

*Τις εργασίες σας παρακαλούμε πολύ να τις στείλετε με φωτογραφία στα e-mail μας, μέχρι την Κυριακή 

το απόγευμα. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 Τις ασκήσεις 1, 2 και το πρόβλημα 1 στις σελ.13-14 του βιβλίου εργασιών, τις λύσαμε μαζί. 

 

 

 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

Προβλήματα 

1. Ο κύριος Άγγελος αγόρασε από το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς του μία μηλόπιτα που κόστιζε 

13,50 € και μια σοκολατόπιτα που κόστιζε 11,90 €. Έδωσε στο ταμείο 40 €. Πόσα ρέστα πήρε; 

 

2. Ο κύριος Χρήστος πρόκειται να αγοράσει τα προϊόντα που φαίνονται στην παρακάτω παραγγελία. 

Οι τιμές των προϊόντων αυτών πρόκειται σε λίγες μέρες να στρογγυλοποιηθούν στις μονάδες. Τι 

τον συμφέρει να κάνει; Να αγοράσει τα προϊόντα με τις αρχικές τιμές ή να περιμένει να 

στρογγυλοποιηθούν; 

 

Προϊόν Αρχική τιμή (€) Τιμή μετά τη στρογγυλοποίηση 

(€) 

Α’ 45,78  

Β’ 123,43  

Γ’ 12,56  

Δ’ 132,35  

Ε’ 145,47  

ΣΤ’ 67,41  

Να ξαναδιαβάσεις πολύ προσεκτικά το κείμενο «Πνευματικά παιχνίδια», σελ. 82-83. 

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των λέξεων - κλειδιών που έχουμε υπογραμμίσει και τους 

πλαγιότιτλους να γράψεις σε ένα φύλλο ντοσιέ την περίληψη του κειμένου. 

Να περιγράψεις με λίγα λόγια την ιστορία του κειμένου. Η εργασία σου να έχει τίτλο : 

Πνευματικά παιχνίδια-περίληψη κειμένου 

https://drive.google.com/file/d/1IQZSMnpQIFfSAh1yf_23ZxxWb_jIunLD/view?usp=drivesdk


3. Ο κύριος Ηλίας χρειάζεται 10μ. συνολικά σωλήνα. Στη διάθεσή του έχει ήδη τρία κομμάτια. Το α’ 

είναι 2,45μ., το β’ 1,6μ. και το γ’ 2,7μ. Πόσα μέτρα σωλήνα πρέπει να αγοράσει ακόμη; 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλό Σαββατοκύριακο! 

-Στατικός ηλεκτρισμός- 

1. Συμπλήρωσε τις εργασίες 1, 2 στη σελ. 97 (κίτρινο) 

2. Δες ξανά την παρουσίαση για να θυμηθείς όσα 

είπαμε και να διορθώσεις τις εργασίες σου: 

Στατικός Ηλεκτρισμός 

3. Παρακολούθησε κι ένα βίντεο κινούμενων σχεδίων: 

Ηλεκτρισμός 

Τα ομώνυμα φορτία απωθούνται 

Τα ετερώνυμα φορτία έλκονται 

https://bit.ly/3kNfuq3
https://video.link/w/wmdYb

