
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1. ** Αυτοκίνητο καταναλώνει βενζίνη 6,7 lit/100 km. Στο πρατήριο Α η  

βενζίνη κοστίζει 213 δρχ/lit. Στο πρατήριο Β η  βενζίνη κοστίζει 229 δρχ/lit, 
αλλά η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η κατανάλωση µε αυτή τη βενζίνη µειώνεται 
5%. Από ποιο πρατήριο ο οδηγός θα είναι κερδισµένος; 

 
2. ** Το πλήθος των αγοριών και το πλήθος των κοριτσιών ενός Λυκείου είναι 

ανάλογα προς τους  αριθµούς 3 και 5 αντίστοιχα.  Να βρείτε το ποσοστό (επί 
τοις %) των αγοριών και των κοριτσιών στο Λύκειο. 

 
3. ** Οι µαθητές ενός Λυκείου από τα χρήµατα που συγκέντρωσαν από 

διάφορες εκδηλώσεις για την πενθήµερη εκδροµή τους έδωσαν στο σχολείο 
το 7% για την αγορά ενός FAX. Ο ∆/ντής όµως από τα χρήµατα αυτά ξόδεψε 
το 15% για γραφική ύλη. Ποιο ποσοστό από τα χρήµατα που συγκέντρωσαν 
οι µαθητές έµεινε για την αγορά FAX; 

 
4. ** Τα έξοδα µιας πολυκατοικίας για τον µήνα Φεβρουάριο ήταν:  

α) κοινόχρηστα, καθαριότητα κλπ.: 47.300 δρχ.  
β) ασανσέρ: 17.200 δρχ.   
γ) θέρµανση: 162.400.   
Τα  ποσοστά επιβάρυνσης ενός διαµερίσµατος για κάθε κατηγορία εξόδων 
είναι 5,1%, 6,5% και 5,3% αντίστοιχα. Πόσα χρήµατα θα πληρώσει ο 
ένοικος; 
 

5.  ** Κάποιος αγόρασε ένα διαµέρισµα  αξίας 18.000.000 δρχ. Πλήρωσε 1,2% 
συµβολαιογραφικά έξοδα και 150.000 ακόµη (αµοιβή δικηγόρου, αντίγραφα 
συµβολαίου κ.ά.).  
α) Πόσο κόστισε συνολικά το διαµέρισµα; 
β) Πόσο τοις % επί της αξίας αγοράς ήταν τα πρόσθετα έξοδα (Συµβο-

λαιογραφικά, δικηγόρου κ.λπ); 
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6.  ** Εισαγωγέας οπτικών ειδών αγόρασε 8.500 τεµάχια γυαλιών ηλίου µε 
µέσο κόστος 14.000 δρχ. Είχε όµως φθορές 4%. Πόσο πρέπει να πωλήσει το 
τεµάχιο ώστε να έχει κέρδος 80% επί της τιµής κόστους. 

 
7.  ** Το βήµα της έλικας ενός πλοίου είναι 0,85 m και η µηχανή του εκτελεί 

800 στρ/min. Να βρεθεί σε πόσες ώρες θα διανύσει απόσταση 185 ναυτικών 
µιλίων, αν η απώλεια λόγω ολισθήσεως της έλικας είναι 6,2% (1 ναυτικό µίλι 
= 1853 m). 

 
8.  ** Ο προϋπολογισµός ενός έργου οδοποιίας είναι 250.000.000. Ένας 

εργολάβος δηµοσίων έργων εκτιµά ότι το κόστος του έργου θα φθάσει τα 
170.000.000. Αν θέλει να κερδίσει από το έργο αυτό 35.000.000, τι έκπτωση 
µπορεί να προσφέρει επί του προϋπολογισµού, ώστε να πάρει το έργο;  

 
9.  ** Προϊόν Α δια επεξεργασίας δίνει προϊόν Β σε ποσοστό 28%. Το προϊόν Β 

µε παραπέρα επεξεργασία δίνει προϊόν Γ σε ποσοστό 15%. Ποια ποσότητα 
του Α απαιτείται για τη παραγωγή 150 kp του Γ; 

 
10.  ** Για την αγορά αυτοκινήτου αξίας  5.500.000 δίνεται το 35% της αξίας του 

σε µετρητά και το υπόλοιπο σε 12 δόσεις των 330.000 δρχ. Με τι ποσοστό 
επί τοις % επιβαρύνθηκε η πώληση; 

 
11.  ** Με τα χρήµατα που διαθέτει κάποιος µπορεί να αγοράσει 50 κοµµάτια 

ενός προϊόντος. Αν γίνει έκπτωση αγοράζει µε το ίδιο ποσό χρηµάτων 80 
κοµµάτια. Πόσο τοις % είναι η έκπτωση στην τιµή µονάδας του προϊόντος;  

 
12.  ** 10 κιλά ενός είδους Α κοστίζουν όσο 16 κιλά ενός είδους Β. Τι ποσοστό 

της τιµής του Α είναι η τιµή του Β; 
 
13.  ** Για την αύξηση ταχύτητας από 100 km/h σε 120 km/h η κατανάλωση σε 

ένα αυτοκίνητο αυξάνεται κατά 2 λίτρα και το λίτρο στοιχίζει 240 δρχ. Για 
µια διαδροµή 9 ωρών µε ταχύτητα 120 km/h, πόσο % είναι η αύξηση του 
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κόστους διαδροµής; Η κατανάλωση του αυτοκινήτου µε ταχύτητα 100 km/h 
είναι 7,2 lit κάθε 100 km.  

 
14.  ** Η τιµή προϊόντος αυξήθηκε κατά 6% και έχοντας µια ακόµη επιβάρυνση 

3000, έγινε τελικά 87.800. Να υπολογίσετε το τελικό ποσοστό επιβάρυνσης.  
 
15.  ** Η τιµή ενός προϊόντος είναι τέτοια ώστε αγοράζετε 500 κοµµάτια. Αν 

ελαττωθεί κατά 20% η τιµή του, πόσα επιπλέον κοµµάτια αγοράζετε;  
 
16.  ** Αν η έκπτωση από 10% σε ένα προϊόν γίνει 15% και ο αγοραστής έχει 

ωφέλεια 120 δρχ., ποια είναι η αξία του προϊόντος; 
 
17.  ** Σε ένα ποσό γίνεται έκπτωση 10%. Να υπολογιστεί η αύξηση x% στο νέο 

ποσό για να επανέλθουµε στο αρχικό. 
 

18.  ** Από µια ποσότητα υγρού την πρώτη µέρα εξατµίζεται το 
2
1  του υγρού, τη 

δεύτερη µέρα το 
4
1  του εναποµείναντος και την τρίτη µέρα το 

8
1  του 

υπολοίπου της προηγούµενης µέρας. Ποιος είναι ο δείκτης εξέλιξης της 
αρχικής ποσότητας  µε την τελική; 

 
19.  ** Ο δείκτης εξέλιξης σε µια µεταβολή ενός ποσού είναι 2. Πόσο πρέπει να  

είναι ο δείκτης εξέλιξης σε µια επόµενη µεταβολή, ώστε να επανέλθουµε στο 
αρχικό; 

 
20.  ** Ποσό αυξήθηκε κατά 5% και στη συνέχεια µειώθηκε κατά ένα ποσοστό 

και επανήλθε στην αρχική τιµή, που είναι 12.400. Ποιο είναι το ποσοστό 
µείωσης; 

 
21.  ** Έµπορος αγοράζει προϊόν που επιβαρύνεται µε 18% Φ.Π.Α. Στη 

διαµορφωθείσα τιµή προστίθεται 12% κέρδος και έχει την τιµή πώλησης Τπ. 
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Αν η αρχική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. είναι Τα να βρεθεί ο δείκτης  εξέλιξης ε = 
T
T
π

α
.  

 
22.  ** Ένα µέγεθος αυξάνεται κατά x% και στη συνέχεια  µειώνεται κατά y%. 

Αν αλλάξουµε τη σειρά, δηλαδή πρώτα γίνει η µείωση κατά y% και µετά η 
αύξηση κατά x%, το τελικό ποσό µένει το ίδιο; 

 
23.  ** Αν ένα µέγεθος µε αρχική τιµή αο µεταβάλλεται διαδοχικά σε τρία 

βήµατα µε αντίστοιχους δείκτες εξέλιξης τρεις διαδοχικούς φυσικούς 
αριθµούς, τότε α3 ≥ 6α0. 
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