
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΑΛΓΕΒΡΑ  Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΕΦ.5 : Α.5.1 – Α.5.2  ΠΟΣΟΣΤΑ  

Το  ποσοστό  α% (α τοις εκατό)  παριστάνει ένα κλάσμα με παρανομαστή το 100,  α%= 
𝛼

100
 

Το ποσοστό α‰ (α τοις χιλίοις)παριστάνει ένα κλάσμα με παρανομαστή  το 1000, α ‰ = 
𝛼

1000
  

Το ποσοστό α% ενός μεγέθους β είναι το γινόμενο    
𝛼

100
 ∙ β 

Το τμήμα α ενός μεγέθους β είναι το  
𝛼

𝛽
 

Παραδείγματα:   28% =
28

100
,   125‰ = 

125

1000
,   1% = 

1

100
,   10% = 

10

100
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Επίσης, είναι γνωστό ότι κάθε κλάσμα παριστάνει ένα δεκαδικό αριθμό. 

Παράδειγμα:   
7

50
= 7:50= 0,14.  

Παράδειγμα: 
7

25
 = 7: 25 = 0,28 = 28% 

Επίσης,  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



10% =  
10

100
 = 10:100 = 0,1 

25% = 
25

100
 = 25:100 = 0,25 

50% = 
50

100
 = 50:100 = 0,5 

75% = 
75

100
 = 75:100 = 0,75 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 

1) Συμπληρώστε τις επόμενες προτάσεις, ακολουθώντας το παράδειγμα της πρότασης (α): 

α) Το 67% των μαθητών του Γυμνασίου διδάσκεται Γαλλικά, δηλαδή για κάθε 100 

μαθητές  Γυμνασίου, οι 67 διδάσκονται Γαλλικά. 

β) Το 16% των μαθητών ενός Γυμνασίου είναι φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας     

«πράσινη λαίλαπα»  , δηλαδή ............... . 

γ) Τα 30% των μαθητών ενός σχολείου ασχολείται με τη μουσική, δηλαδή ..................  

δ) Στις Πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΑΕΙ επιτυγχάνει περίπου το 60% των υποψηφίων,     

δηλαδή ..................... .  

ε) Το 40% των μαθητών ενός Γυμνασίου έχει προτίμηση στο βόλλευ,   δηλαδή 

.....................   

στ) Το  12% του πληθυσμού μιας πόλης συμμετέχει στη Λέσχη Ανάγνωσης 

λογοτεχνικών βιβλίων  , δηλαδή .................. 

 

2) Να γράψετε στη μορφή ποσοστού «επί τοις εκατό» τα παρακάτω κλάσματα 

α) 
1

2
     β) 

3

4
     γ) 

18

75
     δ) 

3

20
   ε) 

3

25
  στ)  

7

50
      

3) Να γράψετε στη μορφή ποσοστού «επί τοις εκατό» τα παρακάτω κλάσματα  

 α) 
1

5
    β) 

1

4
      γ)  

3

5
     δ) 

8

10
    ε) 

7

25
  στ) 

4

5
 

4) Να γράψετε στη μορφή ποσοστού «επί τοις εκατό» τα παρακάτω κλάσματα 

 

  α) 
25

200
     β) 

15

1000
    γ) 

327

1000
 δ) 

125

500
 ε) 

70

400
 στ) 

51

800
 ζ) 

318

2500
 η) 

546

2000
 

5) Να μετατραπούν σε ανάγωγα κλάσματα τα ποσοστά αφού γίνουν πρώτα δεκαδικά 

κλάσματα  

α) 5%,    β) 12%,    γ) 25,8%,    δ) 36,75%,    ε) 42,5% 



6)  Να μετατραπούν σε ανάγωγα κλάσματα τα ποσοστά αφού γίνουν πρώτα δεκαδικά 

κλάσματα   

 α) 100%    β)16%    γ) 3,6%    δ) 13,5%    ε) 270% 

7) Να μετατραπούν σε ανάγωγα κλάσματα τα ποσοστά αφού γίνουν πρώτα δεκαδικά 

κλάσματα 

α) 6%   β) 136,8%    γ) 48%     δ) 50%    ε) 35% 

8) Να γράψετε τους δεκαδικούς σε ποσοστά «επί τοις εκατό»  

α) 0,48   β) 2,5   γ) 0,156    δ) 0,35    ε) 0,06 

9) Να υπολογίσετε: α)το 5% του 200,  β)το 15% του 3500,   γ)60% του 270,   δ)80% του 

750,   ε)σε min το 30% της μίας ώρας,   στ)το 20% του λίτρου 

10) Να βρείτε τι ποσοστό είναι: α) τα 25€  στα 750€,   β)τα 32ml του 1 lt,   γ)τα 75cm  στα  

4m,  δ)οι 4 μήνες στα 2 έτη 

11) Να βρείτε ποιο μέρος του σχήματος είναι το γραμμοσκιασμένο και με ποιο ποσοστό 

είναι ίσο  

          

          

          

          

          

          

          

          

 

12) Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα  η φιλοξενούμενη ομάδα δικαιούται  το 5% των 

εισιτηρίων. Αν το γήπεδο έχει 15.000 θέσεις, πόσα εισιτήρια θα πάρει  η 

φιλοξενούμενη ομάδα; 

13)  Ένα Γυμνάσιο έχει  250 μαθητές και από αυτούς η Α΄ τάξη έχει 80 μαθητές. Να βρείτε 

τι ποσοστό του σχολείου είναι οι μαθητές της Α΄ τάξης  

14) Ένα αθλητικό σωματείο έχει 480 αθλητές στις κατηγορίες παίδων, εφήβων και 

ενηλίκων. Αν οι αρχάριοι είναι το 30% των αθλητών, πόσοι είναι οι αρχάριοι; 

15) Η Α΄ Λυκείου ενός σχολείου έχει 80 μαθητές που είναι το 40% των μαθητών του 

σχολείου, πόσους μαθητές  έχει το Λύκειο; 

16) Μία ηλεκτρική συσκευή αξίας 450€ πωλήθηκε με έκπτωση 90€. Ποιο είναι το ποσοστό 

της έκπτωσης που έγινε; Πόσο πουλήθηκε η συσκευή; 

17) Οι μαθητές  ενός  σχολείου  ρωτήθηκαν  για το είδος της μουσικής που προτιμούν. Τα 

αποτελέσματα καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα 

 

 



Είδος μουσικής 
Ποσοστό 
προτίμησης (%) 

Παραδσσιακή 10 

Ποπ 25 

Ροκ 36 

Ραπ 12 

Χιπ χοπ 7 

Τζαζ 2 

Κλασσική μουσική 8 

Αν όλοι οι μαθητές του σχολείου  ήταν 300, να βρείτε  πόσοι   μαθητές  προτιμούν   το 

κάθε είδος μουσικής . 

18) Η τιμή ενός αυτοκινήτου μειώθηκε κατά 25% και κοστίζει πλέον 18.000€. Ποια ήταν η 

αρχική τιμή πώλησης  του αυτοκινήτου; 

19) Μία τηλεόραση κοστίζει 420€ στις εκπτώσεις. Αν η έκπτωση ήταν 20% , ποια ήταν  η 

αρχική τιμή της τηλεόρασης; 

20) Μία ηλεκτρική συσκευή πουλήθηκε 945€ . Αν αυτή η τιμή είναι μετά από έκπτωση 30%, 

ποια ήταν η αρχική τιμή πώλησης της συσκευής;   

21) Ένα ζεύγος υποδημάτων κοστίζει 93€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% . Να βρείτε 

την αρχική  τιμή των υποδημάτων δηλαδή χωρίς τον ΦΠΑ.  

22) Ένας έμπορος κατέθεσε στην τράπεζα 24.000€ με επιτόκιο 3% το χρόνο. Πόσος θα είναι 

ο τόκος μετά από 1,5 χρόνο; (Το ποσό κεφαλαιοποιείται κάθε χρόνο) 

23) Μια δανειστική βιβλιοθήκη έχει 2.500 βιβλία από τα οποία το 30% είναι λογοτεχνικά, 

το 10% είναι ποιητικές συλλογές, το 25%  είναι επιστημονικά και τα υπόλοιπα είναι 

ιστορικά. Να βρείτε πόσα βιβλία έχει η κάθε κατηγορία. 

24) Η  συμμετοχή των μαθητών ενός σχολείου σε αθλήματα φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα 

Άθλημα Αριθμός μαθητών 

Πετοσφαίρηση 24 

Καλαθοσφαίρηση 120 

Ποδόσφαιρο 75 

Άλλο άθλημα 81 

Να βρείτε το ποσοστό συμμετοχής  των μαθητών για το κάθε άθλημα. 

 

 


