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ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ

Ας ξεκινήσουμε με ένα πρόβλημα.
Ένα φόρεμα που κοστίζει 80 ευρώ, την περίοδο των 

εκπτώσεων θα κοστίζει 60 ευρώ. Ποιο θα είναι το 

ποσοστό της έκπτωσης? 

Δεδομένα

αρχική τιμή: 80 ευρώ

τελική τιμή: 60 ευρώ

Ζητούμενο

ποσοστό έκπτωσης

1ος τρόπος: με διαίρεση

1Ο βήμα: Υπολογίζω τη διαφορά αρχικής τιμής από την 

τελική τιμή, δηλαδή: 80 ευρώ - 60 ευρώ = 20 ευρώ

2Ο βήμα: το ποσοστό είναι ίσο με το πηλίκο (διαίρεση) 

της διαφοράς ως προς την αρχική τιμή, δηλαδή:

διαφορά : αρχική τιμή = έκπτωση

20 : 80 = 0,25 άρα 25% είναι η έκπτωση

Λύση
Για τη λύση του προβλήματος υπάρχουν 

τρεις διαφορετικοί τρόποι.

@ΘΡΑΝΙΑ



ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ

2ος τρόπος: με αναλογία

1Ο βήμα: Φτιάχνω ένα πινακάκι με τρεις στήλες και δύο 

γραμμές και τοποθετώ τα ποσά. Η τιμή πριν την έκπτωση 

είναι 80 ευρώ και μετά την έκπτωση είναι 60 ευρώ. Επομένως, 

το ποσό της έκπτωσης είναι 20 ευρώ (80 - 60). Πόση είναι η 

έκπτωση αν η αρχική τιμή ήταν 100?

Λύση

2ο βήμα: Λύνω με σταυρωτά γινόμενα:

αρχική τιμή 80 100

έκπτωση 20 χ
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@ΘΡΑΝΙΑ



ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

3ος τρόπος: με μέθοδο των τριών

1Ο βήμα: Κάνω κατάταξη:

Αν αρχική 80 ευρώ, τότε έκπτωση 20 ευρώ

Αν αρχική 100 ευρώ, τότε έκπτωση χ

2ο βήμα: Αφού τα ποσά είναι ανάλογα, τότε λύνω με 

σταυρωτά γινόμενα:

Λύση

@ΘΡΑΝΙΑ
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ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ

Ας ξεκινήσουμε με ένα πρόβλημα.

Ένα φόρεμα που κοστίζει 80 ευρώ, την περίοδο των εκπτώσεων θα κοστίζει 60 ευρώ. Ποιο θα είναι το ποσοστό της έκπτωσης? 



Δεδομένα

αρχική τιμή: 80 ευρώ

τελική τιμή: 60 ευρώ

Ζητούμενο

ποσοστό έκπτωσης

  1ος τρόπος: με διαίρεση



1Ο βήμα: Υπολογίζω τη διαφορά αρχικής τιμής από την τελική τιμή, δηλαδή: 80 ευρώ - 60 ευρώ = 20 ευρώ



2Ο βήμα: το ποσοστό είναι ίσο με το πηλίκο (διαίρεση) της διαφοράς ως προς την αρχική τιμή, δηλαδή:



διαφορά : αρχική τιμή = έκπτωση



20 : 80 = 0,25 άρα 25% είναι η έκπτωση



Λύση

Για τη λύση του προβλήματος υπάρχουν 

τρεις διαφορετικοί τρόποι.

@ΘΡΑΝΙΑ
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ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ

  2ος τρόπος: με αναλογία



1Ο βήμα: Φτιάχνω ένα πινακάκι με τρεις στήλες και δύο γραμμές και τοποθετώ τα ποσά. Η τιμή πριν την έκπτωση είναι 80 ευρώ και μετά την έκπτωση είναι 60 ευρώ. Επομένως, το ποσό της έκπτωσης είναι 20 ευρώ (80 - 60). Πόση είναι η έκπτωση αν η αρχική τιμή ήταν 100?

Λύση

2ο βήμα: Λύνω με σταυρωτά γινόμενα:

		αρχική τιμή		80		100

		έκπτωση		20		χ
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ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

 3ος τρόπος: με μέθοδο των τριών



1Ο βήμα: Κάνω κατάταξη:



Αν αρχική 80 ευρώ, τότε έκπτωση 20 ευρώ

Αν αρχική 100 ευρώ, τότε έκπτωση χ



2ο βήμα: Αφού τα ποσά είναι ανάλογα, τότε λύνω με σταυρωτά γινόμενα:

Λύση
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