
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΟΣΑ 

Σεμεηώζηε δίπια ζε θάζε πνόβιεμα ηεκ πνάλε πμο πνέπεη κα θάκεηε γηα κα βνείηε 

ηεκ απάκηεζε: 

1. Τη πμζμζηό ημο 250 είκαη ημ 35; 

2. Τη πμζμζηό ημο 150 είκαη ημ 12; 

3. Πωξ ζα βνω ημ 23% ημο 400; 

4. Πωξ ζα βνω ημ 12% ημο 50; 

5. Πωξ ζα βνω ημ 4% ημο 30%; 

6. Η ηημή εκόξ είδμοξ από 45€ έγηκε 54€. Καηά ηη πμζμζηό αολήζεθε; 

7. Η ηημή εκόξ είδμοξ από 120€ έγηκε 130€. Καηά ηη πμζμζηό αολήζεθε; 

8. Η ηημή εκόξ είδμοξ από 70€ έγηκε 56€. Καηά ηη πμζμζηό μεηώζεθε; 

9. Σε έκα είδμξ με ανπηθή ηημή 130€, έγηκε αύλεζε 12%. Πμηα είκαη ε ηειηθή ημο 

ηημή;  

10. Σε έκα είδμξ με ανπηθή ηημή 400€, έγηκε αύλεζε 24%. Πμηα είκαη ε ηειηθή 

ημο ηημή;  

11. Σε έκα είδμξ με ανπηθή ηημή 130€, έγηκε έθπηωζε 15%. Πμηα είκαη ε ηειηθή 

ημο ηημή;  

12. Έκα είδμξ αγμνάζηεθε 150€ μεηά από έθπηωζε 20%. Πμηα ήηακ ε ανπηθή ημο 

ηημή; 

13. Έκα είδμξ αγμνάζηεθε 180€ μεηά από αύλεζε 20%. Πμηα ήηακ ε ανπηθή ημο 

ηημή; 

14. Έκα είδμξ αγμνάζηεθε 372€ μεηά από ηεκ πνόζζεζε 24%. ΦΠΑ. Πμηα ήηακ ε 

ανπηθή ημο ηημή; 

15. Σε έκα είδμξ με ηημή 400€ έγηκε 10% έθπηωζε θαη ζηε ζοκέπεηα πνμζηέζεθε 

24% ΦΠΑ. Πμηα είκαη ε ηειηθή ημο ηημή; Σε ηη πμζμζηό θζάκεη ε μεηαβμιή 

ηεξ ηημήξ; 

16. Σε έκα είδμξ με ηημή 600€ έγηκε 20% αύλεζε θαη ζηε ζοκέπεηα πνμζηέζεθε 

24% ΦΠΑ. Πμηα είκαη ε ηειηθή ημο ηημή; Σε ηη πμζμζηό θζάκεη ε μεηαβμιή 

ηεξ ηημήξ; 

17. Έκα είδμξ αγμνάζηεθε 528€ μεηά από δύμ δηαδμπηθέξ αολήζεηξ θαηά 10% θαη 

20%. Πμηα ήηακ ε ανπηθή ημο ηημή; 

18. Έκα είδμξ αγμνάζηεθε 324€ μεηά από μηα έθπηωζε 10% θαη μηα αύλεζε θαηά 

20% . Πόζμ θόζηηδε ανπηθά;  

19. Έκα πμζό 30000€ θαηαηέζεθε ζε ηνάπεδα με εηήζημ επηηόθημ 4% γηα δύμ 

πνόκηα. Τη πμζό ζα εθηαμηεύζμομε 2 πνόκηα μεηά; 

20. Ακ ζημ πνμεγμύμεκμ πνόβιεμα, οπάνπεη 20% θόνμξ ζημοξ ηόθμοξ, ηη πμζό 

ζα εηζπνάλμομε ηειηθά;  

21. Ακ θαηαζέζμομε 10000€ με εηήζημ επηηόθημ 4% θαη ακαημθηζμό θάζε 

ελάμεκμ, ηη πμζό ζα εηζπνάλμομε δύμ πνόκηα μεηά; 

22. Ακ ζε έκα είδμξ αολεζεί ε ηημή ημο θαηά 20%, ηη έθπηωζε πνέπεη κα γίκεη 

ζηε ζοκέπεηα γηα κα μεκ μεηαβιεζεί ε ανπηθή ημο ηημή ; 

23. Ακ ζε έκα είδμξ γίκεη αύλεζε θαηά 10% θαη ζηε κέα ηημή αύλεζε θαηά 20%, ζε 

ηη πμζμζηό ηεξ ανπηθήξ ηημήξ θζάκεη ε αύλεζε; 


