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ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
Ας ξεκινήσουμε με ένα πρόβλημα.

Ο μισθός της Μαρίας με την αύξηση που έλαβε διαμορφώθηκε 

στα 1.200 ευρώ. Η αύξηση του μισθού ήταν 25%. Πόσος ήταν ο 

μισθός της Μαρίας πριν την αύξηση?

Δεδομένα

τελική τιμή: 1.200 ευρώ

αύξηση: 25%

Ζητούμενο

αρχική τιμή 

μισθού

1ος τρόπος: με αναλογία
1Ο βήμα: Αν ο μισθός πριν την αύξηση (αρχική τιμή) ήταν 100 

ευρώ, με την αύξηση θα ήταν 125 ευρώ (100 + 25).  Τώρα, που 

ο μισθός είναι 1.200 ευρώ, πόσος ήταν αρχικά? 

Λύση
Για τη λύση του προβλήματος υπάρχουν 

δύο διαφορετικοί τρόποι.

@ΘΡΑΝΙΑ

2ο βήμα: Λύνω με σταυρωτά γινόμενα:

αρχική τιμή 100 χ

τελική τιμή 125 1.200
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χ = 960 ευρώ ο αρχικός μισθός

120.000 : 125
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2ος τρόπος: με μέθοδο των τριών

1Ο βήμα: Κάνω κατάταξη:

Αν αρχικός μισθός 100 ευρώ, τότε τελικός 125 ευρώ

χ αρχικός μισθός, αν τώρα τελικός 1.200 ευρώ

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

σταυρωτά γινόμενα:

Λύση

@ΘΡΑΝΙΑ
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ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

Ας ξεκινήσουμε με ένα πρόβλημα.

Ο μισθός της Μαρίας με την αύξηση που έλαβε διαμορφώθηκε στα 1.200 ευρώ. Η αύξηση του μισθού ήταν 25%. Πόσος ήταν ο μισθός της Μαρίας πριν την αύξηση?



Δεδομένα

τελική τιμή: 1.200 ευρώ

αύξηση: 25%

Ζητούμενο

αρχική τιμή μισθού

  1ος τρόπος: με αναλογία

1Ο βήμα: Αν ο μισθός πριν την αύξηση (αρχική τιμή) ήταν 100 ευρώ, με την αύξηση θα ήταν 125 ευρώ (100 + 25).  Τώρα, που ο μισθός είναι 1.200 ευρώ, πόσος ήταν αρχικά? 

Λύση

Για τη λύση του προβλήματος υπάρχουν 

δύο διαφορετικοί τρόποι.

@ΘΡΑΝΙΑ



2ο βήμα: Λύνω με σταυρωτά γινόμενα:

		αρχική τιμή		100		χ

		τελική τιμή		125		1.200
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 2ος τρόπος: με μέθοδο των τριών



1Ο βήμα: Κάνω κατάταξη:



Αν αρχικός μισθός 100 ευρώ, τότε τελικός 125 ευρώ

χ αρχικός μισθός,  αν τώρα τελικός 1.200 ευρώ



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

Λύση



@ΘΡΑΝΙΑ
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