ΠΕΣΡΙΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ

Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΑΚΗΓΙ Γ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΟΣΩΝ
1. Έκα αοημθίκεημ αλίαξ 14.000 € επηβανύκζεθε με Φ.Π.Α 24% θαη εηδηθό θόνμ 4% επί ηεξ κέαξ
ηημήξ. Πόζμ πμοιήζεθε ηειηθά; ε ηη πμζμζηό έθζαζε ε ζοκμιηθή επηβάνοκζε;
2. ε έκα θμνεηό οπμιμγηζηή αλίαξ 1.200 € , ε εηαηνεία έθακε έθπηωζε 15%. ηε ζοκέπεηα
πνμζηέζεθε ΦΠΑ 24% . Πόζμ πμοιήζεθε ηειηθά; ε ηη πμζμζηό ηεξ ανπηθήξ ηημήξ έθζαζε ε
μεηαβμιή ηεξ ηημήξ ημο;
3. Έκα είδμξ πμοιήζεθε με έθπηωζε 30% ηεξ ανπηθήξ ημο αλίαξ ακηί 280 €. Πόζμ ήηακ ε ανπηθή ημο
αλία θαη πόζμ ζα είπε πμοιεζεί ακ ε έθπηωζε ήηακ μόκμ 10%;
4. Γηα μηα ζοζθεοή DVD πιενώζαμε μαδί με ΦΠΑ 248 €. Ακ ημ πμζμζηό ημο ΦΠΑ είκαη 24%, πόζμ
ήηακ ε ανπηθή ημο αλία; Πόζμ ζα είπαμε πιενώζεη αγμνάδμκηάξ ημκ με έθπηωζε 10% ηεξ ανπηθήξ
ημο αλίαξ;
5. Έκα θόηενμ θόζηηδε ημ 2010, 250.000 €. Σμ 2012 ακαηημήζεθε θαηά 15% θαη ημκ Δεθέμβνημ ημο
2017 πνμζθένεηαη με έθπηωζε 25% ηεξ δηαμμνθωμέκεξ αλίαξ ημο. Πόζμ θμζηίδεη ηειηθά;
6. Έκα είδμξ με ανπηθή αλία 300 € , πμοιήζεθε ηειηθά 270 €. Πόζμ ημηξ εθαηό ήηακ ε έθπηωζε πμο
μαξ έγηκε; Πόζμ ζα είπαμε πιενώζεη ακ ε έθπηωζε ακενπόηακ ζημ μηζό ημο πμζμζημύ πμο βνήθαηε;
7. Έκαξ έμπμνμξ αγόναζε ειεθηνηθά είδε ζοκμιηθήξ αλίαξ 20.000 €. Σμ πμζό αοηό επηβανύκζεθε με
ΦΠΑ 24%. Ο έμπμνμξ πιήνωζε ημ ΦΠΑ θαη ημ 30% ηεξ ανπηθήξ αλίαξ ζακ πνμθαηαβμιή θαη
ζομθώκεζε κα απμπιενώζεη ζε 5 μεκηαίεξ δόζεηξ με επηηόθημ 2% ημ μήκα. Να βνείηε ημ πμζό θάζε
δόζεξ θαζώξ θαη ημ πμζμζηό ηεξ ηειηθήξ επηβάνοκζεξ ωξ πνμξ ηηξ 20000 €.
8. Ο Χνηζηόθμνμξ αγόναζε έκα Home Theatre πμο θόζηηδε 5000 € θαη επηβανύκζεθε με 24% ΦΠΑ.
Σμ ζοκμιηθό πμζό ζα ημ ελμθιήζεη ζε 5 δόζεηξ με επηηόθημ 3% ημ μήκα. Να βνείηε ημ πμζό θάζε
δόζεξ θαζώξ θαη ημ πμζμζηό επηβάνοκζεξ επί ηεξ ανπηθήξ μαδί με ημ ΦΠΑ αλίαξ.
9. Έκα είδμξ με ανπηθή αλία 200 € παίνκεη αύλεζε 10%. ηε ζοκέπεηα μαξ θάκμοκ έθπηωζε 10% ζηεκ
αλία πμο είπε δηαμμνθωζεί. Πόζμ ζα πιενώζμομε ηειηθά; Μαξ ζομθένεη ε δηαδηθαζία ή ζα ήηακ
πνμηημόηενμ κα είπαμε πιενώζεη ηα 200 €; Ση ζα ζοκέβαηκε ακ είπε γίκεη πνώηα ε έθπηωζε θαη
μεηά ε αύλεζε;
10. ε έκα είδμξ, μαξ θάκμοκ έθπηωζε 10% ζηεκ ανπηθή ημο αλία θαη ζηε ζοκέπεηα πνμζζέημοκ 24%
ΦΠΑ. Σειηθά γηα ημ είδμξ αοηό πιενώζαμε 279 €. Πόζμ ήηακ ε ανπηθή ημο αλία;
11. Πιενώζαμε γηα έκα δεογάνη παπμύηζηα 100,8 €. Η ηημή αοηή δηαμμνθώζεθε μεηά από δύμ
δηαδμπηθέξ εθπηώζεηξ θαηά 10% θαη 20%. Πόζμ ήηακ ε ανπηθή ημο αλία;
12. Ακ ζε έκα είδμξ γίκεη αύλεζε 20%, πόζμ ημηξ εθαηό μείωζε πνέπεη κα γίκεη ζηε ζοκέπεηα ώζηε ε
ηημή ημο κα γίκεη ίζε με ηεκ ανπηθή;
13. ε έκα πμζό θάκμομε δύμ δηαδμπηθέξ εθπηώζεηξ θαηά 20% θαη 15%. ε ηη πμζμζηό πνέπεη κα
αολήζμομε ηεκ ηειηθή ημο ηημή ώζηε κα λακαθζάζεη ηεκ ανπηθή ημο ηημή;
14. ε δύμ δηαθμνεηηθά είδε, ακ ημοξ θάκμομε έθπηωζε θαηά 10%, μη ηειηθέξ ημοξ ηημέξ δηαθένμοκ
θαηά 18€. Πόζμ ζα δηέθενακ μη ηημέξ ημοξ, ακ αολάκαμε ηηξ ανπηθέξ ημοξ ηημέξ θαηά 20%;
15. ηα ¾ εκόξ πμζμύ γίκεηαη έθπηωζε 10%, εκώ ζημ οπόιμηπμ ¼ ημο πμζμύ, μαξ θάκμοκ έθπηωζε
20%. Να βνείηε ζε ηη πμζμζηό ημο ζοκμιηθμύ πμζμύ ακένπεηαη ε έθπηωζε.
Απακηήζεηξ:
1η : 18054,4 , 28,96% 2η : 1264,8 , 5,4% 3η : 400, 360 4η :200, 223,2 5η : 215.625
6η : 10%, 285 7η : 2856, 2912, 2968, 3024, 3080, 28,2% 8η : 1277,2, …,1426, 9%
9η : 198 10η : 250 11η : 140 12η : 16,67% 13η : 47,06% 14η : 24€ 15η : 12,5%

Βασίλης Μπακούρος

