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Όλο το περιεχόμενο του 
www.thrania.com στο οποίο 

περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά 
βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, 
εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία 

Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, 
εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα 
.pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό 
υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με 

τις δραστηριότητες, αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού 

τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. 
Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να 

αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει 
αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, 

τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και 
διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του 

ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative 
Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη 

Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 
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Πετάω με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Σε μία ωρίτσα θα έχω φτάσει! Άραγε, αν αυξήσω την ταχύτητά μου, θα φτάσω νωρίτερα ;
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Όταν επιστρέψεις, έχε μαζί σου και 5 κιλά πάγο. Νομίζω κοστίζει 2 ευρώ το κιλό. Μμ, αν παραγγείλω περισσότερα κιλά, θα πληρώσω και περισσότερα; χρήματα ;











Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα λέγονται δύο ποσά, στα οποία, όσο μικραίνει η τιμή του ενός ποσού, τόσο μεγαλώνει η τιμή του άλλου και το αντίστροφο.

Δύο ποσά λέγονται ανάλογα στα οποία, όσο μεγαλώνει ή  μικραίνει η τιμή του ενός τόσο μεγαλώνει ή μικραίνει η τιμή του άλλου.
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