
Φύλλο Εργασίας Μαθηματικών 

Ανάλογα Ποσά 

 
Τι θα μπορώ να κάνω μετά από αυτό το μάθημα: 

 

 
 

 
 

• Να εξηγώ τι είναι τα ανάλογα ποσά  
 

• Να αναφέρω  περιπτώσεις  ανάλογων ποσών 
 

• Να δημιουργείς  ένα πρόβλημα με ανάλογα ποσά και να 
συμπληρώνεις εύκολα το πινακάκι ποσών και τιμών  

 

1. Αφού ξαναμελετήσεις  τα ανάλογα ποσά από το κεφάλαιο 34 (σελίδα 83 και 84 του 

βιβλίου), μπορείς να συμπληρώσεις  τα κενά με κλειστό το βιβλίο; 

α) Στα ανάλογα ποσά, όταν _________ η τιμή του ενός , τότε ____________   και η τιμή του 

άλλου ποσού. 

β) Δύο ________ είναι ανάλογα,  όταν βρίσκω τις  ______ στο πινακάκι  

_________________κάθε φορά με τον ____________ αριθμό.  

 

2.  Μπορείς να βάλεις Σ (σωστό) για τα ποσά που είναι ανάλογα και  Λ (λάθος) για όσα δεν 

είναι ; 

α) Η αξία του χυμού σε ευρώ και η ποσότητα του χυμού (κουτιά). 

β) Η ηλικία ενός παιδιού και το ύψος του. 

γ) Η ώρα της ημέρας και η θερμοκρασία. 

δ) Ο αριθμός των σελίδων που διαβάζει κάποιος/-α και ο χρόνος σε λεπτά. 

ε) Το βάρος του παγωτού και το βάρος του γάλακτος από το οποίο φτιάχνεται. 

 

 

 

 

 



 

3.Τώρα νομίζω ότι είσαι πανέτοιμος/-η να δημιουργήσεις ένα πρόβλημα με ανάλογα ποσά. 

Συμβουλή: Πάρε ιδέες και από τις εφαρμογές. 

Γράψε το   πρόβλημα: 

                                                          Πρόβλημα  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Σχεδίασε το πινακάκι των ποσών και των τιμών του! 

Πινακάκι 

 

4. Η στιγμή της αυτοαξιολόγησης έφτασε! Βάλε τικ στον παρακάτω πίνακα ανάλογα μ ε το 

πόσο εύκολα έκανες τις παραπάνω δραστηριότητες. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Τι πέτυχα: 

 

Με ευκολία 
(χωρίς βοήθεια) 

Ούτε εύκολα 
 ούτε δύσκολα 
(μ ε λίγη βοήθεια) 

Με δυσκολία 
( με πολλή βοήθεια) 

Να αναγνωρίζω αν 
δύο ποσά είναι 

μεταξύ τους 
ανάλογα 

   

Να δημιουργώ ένα 
πρόβλημα με 

ανάλογα ποσά 

   

Να συμπληρώνω το 
πινακάκι τιμών και 

ποσών στα 
ανάλογα ποσά 

   

 

Και μία ερώτηση - μιας που παίζουμε με τη λέξη «άλογα». 

Ποια άλογα μεταφέρθηκαν από τη Χίο στη Βενετία; 


