
Συμβουλέψου τους 

πίνακες στις σελ. 80-81 του 

βιβλίου (β’ τεύχος). 

Δευτέρα, 05-04-21 

ΜΑΘΗΜΑ 58Ο  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Για σήμερα: 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

• Διόρθωσε τις προηγούμενες ασκήσεις σου, πατώντας εδώ. 

 

• Διάβασε πολύ καλά το κείμενο στις σελ. 60-63 από το Ανθολόγιο «Περιπέτεια με την τηλεόραση». 

 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

1. Ενώνω τις παρακάτω προτάσεις σε μία, σχηματίζοντας δευτερεύουσες αναφορικές, όπως στο 

παράδειγμα: 

Ο Στέλιος είναι συνέταιρός μου. Ο Στέλιος είναι σπουδαίος άνθρωπος. → Ο Στέλιος, ο οποίος είναι 
συνέταιρός μου, είναι σπουδαίος άνθρωπος. 

Έβαλε τα έπιπλα σε μία αποθήκη. Η αποθήκη ήταν μικρή. → ________________________________________ 

Τον κουράζει πολύ ο θόρυβος. Ο θόρυβος προέρχεται από τα αυτοκίνητα. → 
_____________________________________________________________________________ 

Θα ταξιδέψω τελικά με το τρένο. Το τρένο θα φύγει τα ξημερώματα. → 
_____________________________________________________________________________ 

Η βροχή ήρθε καθυστερημένα. Η ΕΜΥ είχε προβλέψει τη βροχή. → __________________________________ 

 

2. Συμπληρώνω τα κενά γράφοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον σωστό τύπο: 

___________________ (αναβάλλω) διαρκώς το ραντεβού του με τον γιατρό. 

Αν συνεχίσεις να κάνεις φασαρία, _______ σε __________________ (αποβάλλω) από την αίθουσα. 

Δεν κατάλαβες πως μ’ αυτά που είπες ___________________ (προσβάλλω) τους συνομιλητές σου; 

Ο Λυκούργος θέλει πάντοτε να ____________________ (επιβάλλω) τη γνώμη του. 

Πολλά από τα πρότυπα που ___________________ (προβάλλω) η τηλεόραση είναι ακατάλληλα για τα μικρά 

παιδιά. 

 

3. Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων με   -είτε    - είται    -είστε    -ήστε : 

Ο καθηγητής ενοχλ_____ από τους εξωτερικούς θορύβους. 

Αν χρειαστ_____ κάτι, τηλεφων_____ μου σ’ αυτό το νούμερο. 

Για να διατηρ_____ τα φυτά σας σε καλή κατάσταση, να τα περιποι_____. 

https://drive.google.com/file/d/1dFUdKBYB6HHImh5wryU_o0sTA5mNcPX9/view?usp=sharing


Αφ_____ τα προβλήματα των άλλων και ασχοληθ_____ με τα δικά σας. 

Η Νίκη περιποι_____ τη γιαγιά όσο εσείς ασχολ_____ με άλλα θέματα. 

Σας παρακαλώ να μην αναφερθ_____ ξανά σ’ αυτό το θέμα. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

• Διόρθωσε τις προηγούμενες ασκήσεις σου, πατώντας εδώ. 

Να μάθω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Κάναμε τις ασκήσεις 1, 3 από τη σελ. 21 του βιβλίου. 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

1. Μετατρέπω τα παρακάτω ποσοστά στα εκατό (%) σε δεκαδικούς αριθμούς: 

49% = 6% = 8% = 

33% = 10% = 50% = 

 

2. Μετατρέπω τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς σε ποσοστά στα εκατό (%): 

0,24 = 0,55 = 0,6 = 

0,3 = 0,03 = 0,07 = 

Η έννοια του ποσοστού 

Το ποσοστό εκφράζει το μέρος μιας ποσότητας. Το ποσοστό στα 

εκατό (%) είναι ένα μέρος από τα 100 ίσα μέρη στα οποία χωρίζουμε 

την ακέραιη μονάδα. 

5%       12%       36%       25% 

 

 

Το ποσοστό στα εκατό (%) μπορεί να εκφραστεί με δεκαδικό κλάσμα 

με παρανομαστή 100 και με δεκαδικό αριθμό. Ισχύει και το 

αντίστροφο. 

 

 

ή 
30% = 

30

100
 = 0,30 = 0,3 0,04 = 

4

100
 = 4% 

https://drive.google.com/file/d/1GJeppZty7Q-tth2vW8Gf5xp-ACb0i8wq/view?usp=sharing


 

3. Λύνω το πρόβλημα: 

Το 53% των θεατών που παρακολούθησαν μια θεατρική παράσταση ήταν γυναίκες, το 39% ήταν άντρες και οι 

υπόλοιποι θεατές ήταν παιδιά. Πόσο ήταν το ποσοστό στα εκατό (%) των παιδιών που παρακολούθησαν την 

παράσταση; 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

• Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο «Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας» 

 

 

 

 

 

 

 


