
 

 

               Θέματα και Λύσεις Κατατακτήριων Εξετάσεων 2013 
                     Παιδαγωγικό τμημα Δημοτικης Εκπαιδευσης 
                                              Mαθηματικά 
 
Θέμα 1ο :  
Τι ονομάζεται διαίρεση μερισμού και τι διαίρεση μέτρησης; 
Να δώσετε από ένα παράδειγμα. 
 
Λύση: 
Όταν θέλουμε να δούμε πόσες φορές χωράει μια ποσότητα σε μια άλλη  
ίδιου είδους, τότε κάνουμε διαίρεση.  
Η διαίρεση αυτή λέγεται διαίρεση μέτρησης.  
Σε αυτή τη περίπτωση ο διαιρέτης και ο διαιρετέος είναι ομοειδή ποσά, το 
πιλήκον καθαρός αριθμός (αφηρημένος) και το υπόλοιπο ομοειδες ποσό του 
διαιρετέου. 
 
Αντιθέτως, στη διαίρεση μερισμού ο διαιρέτης και ο διαιρετέος είναι ετεροειδή 
ποσά καθως το υπολοιπο και το πηλικο είναι ομοειδη ποσα του διαιρετεόυ. 
 
Παράδειγμα: 
Μια τετραμελής οικογένοια πλήρωσε 20 ευρώ συνολικά για τα εισητηρια μιας 
παράστασης. Τι τιμή είχε το ένα εισητήριο; 
 
Μπορούμε να βρούμε τη τιμή του κάθε εισητηριου εκτελώντας τη διαιρεση 
μέτρησης: 
                                       20:4=5, επειδή 5 x 4=20 
Άρα το κάθε εισητήριο κόστιζε 5 ευρώ. 
 
Παρατήρηση: Όλα τα εισητήρια έχουν την ίδια τιμή. 
 
Παράδειγμα: 
Η Μυρτώ είχε 24 καραμέλες και τις μοίρασε εξίσου σε 3 σακουλάκια. Πόσες καραμέλες 
περιέχει κάθε σακουλάκι; 
Μπορούμε να βρούμε πόσες καραμέλες έβαλε σε κάθε σακουλάκι μοιράζοντας εξίσου τις 

καραμέλες στα σακουλάκια. Θα κάνουμε διαίρεση μερισμού: 
  
  

24 : 3 = 8, επειδή 8 x 3 = 28 
 

 

                           ‘Αρα κάθε σακουλάκι περιέχει 8 καραμέλες. 
 

 
 
Θέμα 2ο : 
Αν α,β είναι φυσικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε 0<α<β , να γίνει η ταξινόμηση των 
αριθμών: 1 , α/β, β/α. 
 
Αφού α,β μη μηδενικοί φυσικοί αριθμοι μπορούμε να εκτελέσουμε τη διαιρεση 
και δεδομένης της υπόθεσης 0<α<β θα προκύψει η ταξινόμηση α/β <1<β/α. 
 



 

 

Θέμα 3ο : 
Να δωθεί το αποτέλεσμα της πράξης  (2/3)*(3/5) και να γίνει η σχηματική 
αναπαράσταση. 
 
Έχουμε   2/3  
 
 
 
Άρα γραμμοσκιάζω τα 2 από τα 3 κομμάτια 
 
 
 
                 3/5         
 
 
 
 
και γραμμοσκιάζω τα 3 από τα 5 κομμάτια. 
 
Τελικά  2/3  *   3/5  = 6/15 
 
 
 
 
 
 
Και γραμμοσκιάζω τα 6 από τα 15 κομμάτια του ολόκληρου. 
 
 
 
Θέμα 4ο : 
Σε ένα πλοίο υπάρχουν 810 επιβάτες οι οποιοι έχουν τρόφιμα για 35 ημέρες. Την 
εντέκατη ημέρα κατεβαίνουν 90 επιβάτες και ανεβαίνουν κάποιοι. Μετά από 20 
ημέρες τελείωσαν τα τρόφιμα. Πόσοι ήταν οι επιβάτες που ανέβηκαν την 11η 
ημέρα; 
 
Έστω x τα άτομα που ανέβηκαν στο πλοίο την 11η ημέρα. 
Εφόσον την 11η ημέρα έφυγαν 90 άτομα, θα έχουμε 810-90+x= 720 +x τα άτομα 
που παρέμειναν στο πλοίο μέχρι και το τέλος του ταξιδιού. 
Ετσι προκύπτει   με μια απλή επαγωγή  
 
1/24ημερες -----810 επιβάτες 
1/20 ημέρες -----  x   επιβάτες 
 
x= 24*810/20 = 972 επιβάτες 
 
Αρα ανέβηκαν 972-720=252 επιβάτες. 
 
 



 

 

 
 


