
ΠΕΣΡΙΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ                                       Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

   

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

Κάζε θιάζμα ηεξ μμνθήξ 



, μπμνεί κα εθθναζζεί ζακ δεθαδηθόξ θαη ζηε ζοκέπεηα 

ζακ πμζμζηό επί ημηξ εθαηό: 
2 40 3 37,5

0,4 40%, 0,375 37,5%
5 100 8 100

ή ή    . 

Όηακ ημ θιάζμα έπεη πανμκμμαζηή ημ 100, μ ανηζμεηήξ δίκεη θαηεοζείακ ημ πμζμζηό, 

δειαδή: 
27 13

27%, 13%.
100 100

   

Τειηθά, πμζμζηό επί ημηξ εθαηό είκαη απιώξ έκα θιάζμα με πανμκμμαζηή ημ 100, 

εκώ πμζμζηό «επί ημηξ πηιίμηξ» έκα θιάζμα με πανμκμμαζηή ημ 1000. 

Όηακ δίκεηαη έκα αρτηθό ποζό θαη δεηάμε κα βρούμε έκα ποζοζηό 

ηοσ, ποιιαπιαζηάδοσμε ηο  αρτηθό ποζό με ηο ακηίζηοητο ηοσ 

ποζοζηού θιάζμα. 

Όηακ γκωρίδοσμε  έκα ποζοζηό εκός ποζού θαη δεηάμε ηο αρτηθό 

ποζό, ηόηε δηαηρούμε ηο επημέροσς ποζό με ηο ακηίζηοητο ηοσ 

ποζοζηού θιάζμα.  

Όηακ ζέιοσμε κα βρούμε ηη ποζοζηό ακηηπροζωπεύεη έκας αρηζμό ς 

α ως προς έκακ αρηζμό β, δηαηρούμε ηοκ α με ηο β θαη εθθράδοσμε 

ηοκ δεθαδηθό ποσ προθύπηεη ζακ ποζοζηό επί ηοης εθαηό.  

Δείηε ηα παναθάης παναδείγμαηα:  

1. Έκα είδμξ έπεη ηημή 450 € θαη μαξ ημ πνμζθένμοκ με έθπηςζε 15%. Να βνείηε 

ηεκ ηειηθή ημο ηημή θαζώξ θαη ηεκ έθπηςζε ζε €. 

Λύζε: Εθόζμκ ημ αγμνάδμομε με έθπηςζε 15%, ζα πιενώζμομε ηειηθά ημ 85% ηεξ 

ανπηθή αλίαξ, δειαδή 
85 45 85 3825

450 382,5 €.
100 10 10


    Η έθπηςζε πμο μαξ 

έθακακ είκαη: 
15

450 67,5 € 450 382,5 67,5 €.
100

ή     

2. Ακ ε ανπηθή ηημή εκόξ είδμοξ είκαη 600 € θαη γίκεη έθπηςζε 10% θαη ζηε ζοκέπεηα 

πνμζηεζεί ΦΠΑ 18%, πμηα είκαη ε ηειηθή ημο ηημή θαη πμημ ημ πμζμζηό μεηαβμιήξ 

ζοκμιηθά; 

Τειηθή ηημή= 
90 118 6 9 118

600 637,2
100 100 10

 
     

Δειαδή, ε ζοκμιηθή μεηαβμιή είκαη: 637,2-600=37,2 € θαη ακένπεηαη ζε πμζμζηό 

πμο βνίζθεηαη ςξ ελήξ: 
37,2

0,062 6,2%.
600

ή  

3. Αν ζηην απσική ηιμή ενόρ είδοςρ πποζθέζοςμε ΦΠΑ 18% και ηελικά πληπώζοςμε 
708 €, ποια είναι η απσική ηιμή; 

Ανπηθή ηημή = 
118 100 70800

708 : 708 600.
100 118 118

     

4. Αν ένα είδορ είσε 750 € και ηελικά αγοπάζηηκε ανηί 600 €, ζε ηι ποζοζηό 
ανέπσεηαι η έκπηωζη;  

Πιενώζαμε 750-600=150 € ιηγόηενα. Τμ πμζμζηό οπμιμγίδεηαη ςξ ελήξ: 
150

0,2 20%.
750

ή  
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5. Ακ έκα αοημθίκεημ είπε 12.000 € θαη μαξ έθακακ δύμ δηαδμπηθέξ εθπηώζεηξ θαηά 

5% θαη 8% , πμηα είκαη ε ηειηθή ηημή; Σε ηη πμζμζηό ακένπεηαη ε έθπηςζε;  

Τειηθή ηημή=
95 92 12 95 92

12.000 10.488
100 100 10

 
     . Τμ πμζό ηεξ έθπηςζεξ είκαη 

12.000-10.488=1.512 €  θαη ακηηζημηπεί ζε πμζμζηό 
1512

0,126 12,6%.
12000

ή  

Αξ ημ μαδέρμομε ιίγμ:  
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Χνήζημεξ ζομβμοιέξ: 

 Θομεζείηε όηη μ ηόθμξ εκόξ θεθαιαίμο οπμιμγίδεηαη ακ πμιιαπιαζηάζμομε ημ 

ανπηθό θεθάιαημ με ημ επηηόθημ, εκώ ακαημθηζμόξ είκαη ε θεθαιαημπμίεζε 

ηςκ ηόθςκ, δειαδή ε πνόζζεζε ημο ηόθμο ζημ ανπηθό θεθάιαημ.  

 Δεκ επηηνέπεηαη ε πνμζζαθαίνεζε πμζμζηώκ ηα μπμία ακαθένμκηαη ζε 

δηαθμνεηηθό ανπηθό πμζό. Ακ γηα πανάδεηγμα ζηεκ ηημή εκόξ είδμοξ γίκεη 

έθπηςζε 10% θαη ζημ κέμ πμζό πνμζηεζεί θόνμξ 19%, δεκ μπμνμύμε κα 

πμύμε όηη ε ηημή αολήζεθε θαηά 9%. Από ηεκ άιιε μενηά, δεκ έπεη ζεμαζία ακ 

γίκεη πνώηα ε έθπηςζε θαη μεηά ε αύλεζε ή ακηίζηνμθα: Τμ ηειηθό πμζό ζα 

είκαη ημ ίδημ θαη ζα δίκεηαη από ηε ζπέζε: 
90 119 119 90

100 100 100 100
ή ή ή ή             

 
Πποζπαθήζηε να λύζεηε ηα παπακάηω πποβλήμαηα: 

1. Σε είδορ με απσική ηιμή 700 € κάνοςμε έκπηωζη 15 %. Πόζο θα γίνει η ηελική 
του τιμή; 

2. Σε είδορ με απσική ηιμή 800 € κάνοςμε αύξηζη 20 %. Πόζο θα γίνει η ηελική 
ηος ηιμή; 

3. Σε είδορ με απσική ηιμή 700 € κάνοςμε έκπηωζη 15 % και ζηη ζςνέσεια 
πποζθέηοςμε ΦΠΑ 19%. Πόζο θα γίνει η ηελική ηος ηιμή; Σε ηι ποζοζηό 
ανέπσεηαι η μεηαβολή ηηρ ηιμήρ ηος; 

4. Σε είδορ με απσική ηιμή 700 € κάνοςμε αύξηζη 10 % και ζηη ζςνέσεια 
πποζθέηοςμε ΦΠΑ 19%. Πόζο θα γίνει η ηελική ηος ηιμή; Σε ηι ποζοζηό 
ανέπσεηαι η μεηαβολή ηηρ ηιμήρ ηος; 

5. Ένα είδορ με απσική ηιμή 1200 € αγοπάζηηκε ηελικά ανηί 1080 €. Σε ηι 
ποζοζηό έθθαζε η έκπηωζη; 

6. Ένα είδορ με απσική ηιμή 1200 €  αγοπάζηηκε ηελικά ανηί 1320 €. Σε ηι 
ποζοζηό έθθαζε η επιβάπςνζη ηος; 

7. Σε ένα είδορ με απσική ηιμή 800 €, πποζηέθηκε ΦΠΑ 18% και ζηη ζςνέσεια 
μαρ έκαναν έκπηωζη και πληπώζαμε ηελικά 856,8 €. Ποιο ήηαν ηο ποζοζηό 
ηηρ έκπηωζηρ πος μαρ έγινε;  

8. Σε ένα είδορ έγινε έκπηωζη 20% και ζηη ζςνέσεια πποζηέθηκε ΦΠΑ 19%. 
Πληπώζαμε ηελικά για αςηό 571,2 €. Ποια ήηαν η απσική ηος ηιμή και ποιο ηο 
ζςνολικό ποζοζηό μεηαβολήρ ηηρ ηιμήρ ηος; 
 


