
 

4η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προβλήματα Δεκαδικών & Κλασμάτων – Δ’ Δημοτικού  
 

 
1) Ο Μηνάς έδωσε το 1/3 από τα γραμματόσημά του στην Μαίρη. Η Μαίρη πήρε 25 

γραμματόσημα.  Πόσα ήταν όλα τα γραμματόσημα του Μηνά; 

 
2) Η Βάσω έχει στο σπίτι 2 κιλά ζάχαρη.  Χρησιμοποίησε τα 1/4 του κιλού για να φτιάξει ένα 

γλύκισμα.  Πόσο ζάχαρη σε γραμμάρια χρησιμοποίησε; Τι μέρος του κιλού της έμεινε (σε 

κλάσμα); 

 

3) Σε ένα κατάστημα παιχνιδιών υπάρχουν 42 μπάλες.  Το 1/3 είναι κόκκινες, το 1/6 είναι 

πράσινες και οι υπόλοιπες είναι κίτρινες.  Πόσες είναι οι κόκκινες, οι πράσινες και οι κίτρινες 

μπάλες; 

 
4) Αγόρασα 2 κιλά μήλα 65 λεπτά και 3 κιλά μανταρίνια 80 λεπτά. Πόσα ξόδεψα σε € και πόσα 

ρέστα θα πάρω από 5 €;  

 
5) Τοποθέτησα τρία κουτιά το ένα πάνω στο άλλο. Το ένα κουτί είχε ύψος 23 εκ., το άλλο 38 εκ. 

και το άλλο 56 εκ. Πόσο είναι το συνολικό ύψος σε μέτρα; 

 
6) Ένας αθλητής του μήκους έκανε το μεγαλύτερό του άλμα στα 7,3 μέτρα. Ένας άλλος αθλητής 

έκανε άλμα 735 εκατοστά. Ποιος έκανε το μεγαλύτερο άλμα; 

 
7) Η Μαρία έτρεξε 12,3 χιλιόμετρα ενώ η Ελένη έτρεξε 2.300 μέτρα παραπάνω. Πόσο έτρεξε η 

Ελένη σε χιλιόμετρα ή σε μέτρα; 

 
8) Η Άννα αγόρασε 3 μολύβια με 1€ και 80λ το ένα και 4 στυλό με 1,25€ το καθένα. Πόσα 

πλήρωσε και πόσα ρέστα θα πάρει από 20€; 

 
9) Ένα τελάρο με ντομάτες έχει μεικτό βάρος 14 κιλά και 400 γραμμάρια, ενώ το απόβαρο είναι 

500 γραμμάρια. Πόσα κιλά είναι οι ντομάτες; 

 
10) Ο Μανόλης ζυγίζει 4 κιλά και 500 γραμμάρια περισσότερο από τον Νίκο. Ο Νίκος είναι 38 κιλά. 

Η Μαρία ζυγίζει 1,6 κιλά λιγότερο από τον Νίκο. Πόσο ζυγίζει το κάθε παιδί; 

 
11) Ο Γιάννης έχει 400 ξυλάκια παγωτού που το καθένα είναι 15 εκατοστά. Τα κόλλησε το ένα 

μετά το άλλο. Τι μήκος σε μέτρα έχει το καινούργιο μακρόστενο ξυλάκι; 
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