
 

8η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Δ’ Δημοτικού  
 

 
1) Συμπληρώνω τον πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
8Εκατοντάδες Χιλιάδων+3Χιλιάδες+2Εκατοντάδες+2Μονάδες  

6Εκατοντάδες Χιλιάδων+4Δεκάδες Χιλιάδων+9Δεκάδες  

9Εκατοντάδες Χιλιάδων+5Εκατοντάδες+7Μονάδες  

 
2) Συμπληρώνω τον πίνακα: 

 
 α) Διατάσσω τους αριθμούς του πίνακα από το μικρότερο στον μεγαλύτερο: 
  
 …………………………………………………………………………………………………………. 

β) Από τους παραπάνω αριθμούς γράφω αυτούς που βρίσκονται ανάμεσα στο 294.995 και 
στο 1.000.001: 

  
 …………………………………………………………………………………………………………. 

 
3) Έχουμε τον αριθμό 670.895. Προσθέτουμε 2 ΕΧ, προσθέτουμε 3 ΔΧ, αφαιρούμε 5 Ε και 

προσθέτουμε 2 Μ. Ποιος αριθμός προκύπτει; Στη συνέχεια γράψτε το δεκαδικό ανάπτυγμα του 

αριθμού αυτού. 

 
4) Ποια είναι η πιο κοντινή Δεκάδα Χιλιάδων και Εκατοντάδα Χιλιάδων των αριθμών 592.000 και 

827.000; 

 
5) Εκτιμώ τ’ αποτελέσματα των πράξεων: 

450.370 + 144.900 

 

887.600 – 30.400 702.120 + 109.700 

 
6) Κάθε 45’ ξεκινάει ένα τρένο από το σταθμό της Αθήνας με προορισμό τη Χαλκίδα. Αν το πρώτο 

δρομολόγιο ξεκινάει στις 06:05’, το πέμπτο δρομολόγιο τι ώρα θα ξεκινήσει;   
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7) Μία εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών παράγει σε ένα μήνα 400.000 κιλά ζυμαρικών και τα 

συσκευάζει σε πακέτα του ενός κιλού. Στη συνέχεια συσκευάζει 250 πακέτα σε ένα κιβώτιο. 

Πόσα κιβώτια χρειάζεται; Αν σε κάθε κιβώτιο συσκεύαζε 300 πακέτα, θα χρειαζόταν 

περισσότερα ή λιγότερα κιβώτια; 

 
8)  Σημειώνω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος: 

 
 

 
9) Κάνω τις πράξεις: 

4 ώρες  50’ +  8 ώρες  20’  6 ώρες  45’ -  5 ώρες  15’ 

 
10) Πόσα λεπτά είναι οι 4 ώρες και 45 λεπτά και πόσα οι 7 ώρες και 10 λεπτά; 

 
11) Η Στέλλα ξεκίνησε να διαβάζει στις 16:15. Πενήντα λεπτά πριν τελείωσε το φαγητό. Τι ώρα 

ήταν;  

 
12) Συμπληρώνω κατάλληλα: 

245 μήνες   ………  χρόνια   …...…  μήνες      

2.350 χρόνια  ……...  αιώνες   ………  χρόνια 

 
13) Το τρένο φεύγει καθημερινά από Θεσσαλονίκη στις 8:15 π.μ. και φτάνει στην Αθήνα μετά από 

5.30 ώρες. Σήμερα υπήρχε όμως μια μικρή καθυστέρηση 40 λεπτά περίπου λόγω έργων. Τι 

ώρα έφτασε στην Αθήνα; 

 
14) Ο γιατρός έδωσε σε μία ασθενή του να παίρνει τα χάπια της κάθε 8 ώρες για 5 ημέρες. Η 

ασθενής πήρε το 1ο χάπι στις 7:00 π.μ. Ποιες ώρες την υπόλοιπη ημέρα πρέπει να παίρνει το 

χάπι της; Πόσα χάπια θα πάρει στις 5 ημέρες; 
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