
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

ΓΛΩΣΣΑ  

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Όμηρος, ο αρχαίος ποιητής, έχει γράψει δύο πολύ σημαντικά έργα, την 

Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Στην Οδύσσεια περιγράφει τις περιπέτειες 

που πέρασε ο Οδυσσέας μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει στην 

πατρίδα του, την Ιθάκη, από την Τροία. Τα δύο αυτά έργα γράφτηκαν τον 8ο 

αιώνα π.Χ.  

 Ξεκινώντας από την Τροία, ο άνεμος παρασύρει τα πλοία που μεταφέρουν 

τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του στη Θράκη, όπου κατοικούσαν οι 

Κίκονες. Εκεί κυριεύουν την πόλη Ίσμαρο και αρπάζουν πολλά αγαθά, αλλά 

κινδυνεύουν όταν οι Κίκονες τους αντεπιτίθενται. Έξι σύντροφοι χάνονται από 

κάθε καράβι. Αφού φεύγουν από τη Θράκη, πέφτουν σε μεγάλη τρικυμία και 

έπειτα από εννιά μέρες βρίσκονται στη χώρα των Λωτοφάγων. Ο Οδυσσέας 

στέλνει τρεις συντρόφους του να εξερευνήσουν το εσωτερικό της χώρας, αλλά 

αυτοί τρώνε τον λωτό, έναν καρπό ο οποίος έκανε όποιον τον έτρωγε να ξεχνάει 

την πατρίδα του. Τους παίρνουν με τη βία πίσω, μαζεύουν τα καράβια και 

ανοίγονται στο πέλαγος.  

 Επόμενος σταθμός η χώρα των Κυκλώπων. Οι Κύκλωπες ζουν 

ανοργάνωτοι και είναι βοσκοί. Ο 

Οδυσσέας με τους συντρόφους του 

αράζουν σε γειτονικό νησί και 

βρίσκουν όσα χρειάζονται για τη 

συνέχεια του ταξιδιού. Αυτό όμως δεν 

είναι αρκετό για τον Οδυσσέα, θέλει 

να γνωρίσει και τη χώρα απέναντι και 

ας διαφωνούν οι σύντροφοί του. Έτσι, 

με δώδεκα συντρόφους του και ένα 

ασκί κρασί θα περάσει απέναντι. 

Όμως ο Πολύφημος, γιος του 

Ποσειδώνα, θα τους αιχμαλωτίσει και μόνο με δόλο θα καταφέρει ο Οδυσσέας 

να γλιτώσει. Στο τέλος, θα προσβάλει τον Ποσειδώνα, κάτι που θα του κοστίσει 

ακριβά. 

Ο 



 Έπειτα, φτάνουν στο νησί του Αιόλου, του θεού των ανέμων. Ένα μήνα 

τους φιλοξενεί και δίνει στον Οδυσσέα ένα ασκί, όπου έκλεισε όλους τους 

ανέμους εκτός από αυτόν που θα τους πήγαινε στην Ιθάκη. Όταν ο Οδυσσέας 

αποκοιμιέται, οι σύντροφοί του ανοίγουν το ασκί πιστεύοντας ότι περιέχει 

θησαυρό που δεν ήθελε ο αρχηγός τους να μοιραστεί μαζί τους. Έτσι, 

απελευθερώνονται όλοι οι άνεμοι. 

 Μετά από έξι μέρες φτάνουν στη χώρα των Λαιστρυγόνων, που είναι 

αφιλόξενοι και ανθρωποφάγοι. Εκεί χάνονται όλα τα καράβια εκτός από αυτό 

του Οδυσσέα. Το μοναδικό καράβι συνεχίζει το ταξίδι του προς την Αία, το νησί 

της Κίρκης. Η θεά μεταμορφώνει μερικούς συντρόφους του Οδυσσέα σε 

γουρούνια, αλλά εκείνος με τη βοήθεια του Ερμή αντιμετωπίζει τη θεά. Εκεί 

περνούν έναν ολόκληρο χρόνο και μετά ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη, όπου 

συναντά τον μάντη Τειρεσία και παίρνει οδηγίες για τον δρόμο της επιστροφής.  

Έτσι, ξεκινούν το ταξίδι τους για ακόμα μια φορά. Δεμένος στο κατάρτι 

περνά ο Οδυσσέας από τις Σειρήνες και 

αμέσως μετά από τη Σκύλα και τη 

Χάρυβδη, όχι χωρίς απώλειες. Στη 

συνέχεια μένουν αποκλεισμένοι στο 

νησί του Ήλιου και όταν ο Οδυσσέας 

πηγαίνει να προσευχηθεί στον Δία ώστε 

να τους βοηθήσει, οι σύντροφοί του από 

τη μεγάλη τους πείνα τρώνε τα βόδια 

του θεού Ήλιου, αν και ήξεραν πως 

απαγορεύεται. Γι’ αυτό ο Δίας ρίχνει 

κεραυνό στο καράβι τους και το 

τσακίζει. Μόνο ο Οδυσσέας καταφέρνει 

να σωθεί και φτάνει ναυαγός στο νησί της Καλυψώς.  

  Η Καλυψώ τον κρατά κοντά της εφτά ολόκληρα χρόνια και μόνο όταν 

δίνει εντολή ο Δίας τον αφήνει να φύγει. Από εκεί, έπειτα από πολλές 

περιπέτειες, φτάνει στο νησί των Φαιάκων, οι οποίοι τον βοηθούν να γυρίσει 

επιτέλους στην πατρίδα του. 

 

1. Να κάνετε πολλές φορές ανάγνωση δυνατά, μέχρι να διαβάζετε το 

κείμενο πολύ καλά (θα κάνουμε ανάγνωση στο μάθημα μέσω Webex). 

 



2. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παραπάνω κείμενο, να δώσετε έναν τίτλο 

σε κάθε παράγραφο: 
 

1η παράγραφος: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα στο έργο του Ομήρου «Οδύσσεια». 

2η παράγραφος: Η χώρα των Κικόνων και των Λωτοφάγων. 

3η παράγραφος: Η χώρα των Κυκλώπων και η προσβολή του Ποσειδώνα. 

4η παράγραφος: Το νησί του Αιόλου και το λάθος των συντρόφων. 

5η παράγραφος: Το νησί της Κίρκης.  

6η παράγραφος: Το πέρασμα από τις Σειρήνες, τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη και 

το νησί του Ήλιου. 

7η παράγραφος: Η παραμονή στο νησί της Καλυψώς και η επιστροφή στην 

Ιθάκη με τη βοήθεια των Φαιάκων. 
 

3. Να προσπαθήσετε να ενώσετε τους πλαγιότιτλους, που δώσατε στην 

προηγούμενη άσκηση, ώστε να δημιουργήσετε την περίληψη του κειμένου: 

 

  Η Οδύσσεια γράφτηκε από τον Όμηρο, τον 8ο αιώνα π.Χ. και αναφέρεται 

στις περιπέτειες του Οδυσσέα μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει στην πατρίδα 

του την Ιθάκη. Η πρώτη περιπέτεια ξεκινάει στη χώρα των Κικόνων και των 

Λωτοφάγων. Επόμενη στάση είναι η χώρα των Κυκλώπων, όπου ο Οδυσσέας 

προσβάλλει τον Ποσειδώνα. Συνεχίζουν την πορεία τους στο νησί του Αιόλου. 

Εκεί ένα λάθος των συντρόφων οδηγεί στην απώλεια όλων των καραβιών, εκτός 

από ένα. Με αυτό το καράβι φτάνουν στην Αία, όπου παραμένουν ένα χρόνο. 

Στη συνέχεια, περνούν από τις Σειρήνες, τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη και τέλος 

από το νησί του θεού Ήλιου. Εκεί χάνονται όλοι οι σύντροφοι και ο Οδυσσέας 

που σώζεται φτάνει στο νησί της Καλυψώς. Μετά από εφτά χρόνια επιστρέφει 

στην Ιθάκη με τη βοήθεια των Φαιάκων. 
 

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

1. Ξαναγράψτε την 5η παράγραφο του κειμένου σε Συνοπτικό Μέλλοντα: 
 

Μετά από έξι μέρες θα φτάσουν στη χώρα των Λαιστρυγόνων, που θα είναι 

αφιλόξενοι και ανθρωποφάγοι. Εκεί θα χαθούν όλα τα καράβια εκτός από αυτό 

του Οδυσσέα. Το μοναδικό καράβι θα συνεχίσει το ταξίδι του προς την Αία, το 

νησί της Κίρκης. Η θεά θα μεταμορφώσει μερικούς συντρόφους του Οδυσσέα σε 

γουρούνια, αλλά εκείνος με τη βοήθεια του Ερμή θα αντιμετωπίσει τη θεά. Εκεί 

θα περάσουν έναν ολόκληρο χρόνο και μετά ο Οδυσσέας θα κατέβει στον Άδη, 

όπου θα συναντήσει τον μάντη Τειρεσία και θα πάρει οδηγίες για τον δρόμο της 

επιστροφής. 



2. Κάντε χρονική αντικατάσταση στα υπογραμμισμένα ρήματα του 

κειμένου: 

 

Ενεστώτας  φτάνουν χάνονται περνούν  παίρνει ξεκινούν τρώνε 

Παρατατικός  έφταναν χάνονταν περνούσαν έπαιρνε  ξεκινούσαν  έτρωγαν 

Αόριστος έφτασαν χάθηκαν πέρασαν πήρε ξεκίνησαν έφαγαν 

Εξ. Μέλλοντας θα φτάνουν θα χάνονται θα 

περνούν 

θα 

παίρνει 

θα 

ξεκινούν 

θα τρώνε 

Συν. Μέλλοντας θα φτάσουν θα χαθούν θα 

περάσουν 

θα πάρει θα 

ξεκινήσουν 

θα φάνε 

Παρακείμενος έχουν 

φτάσει 

έχουν χαθεί έχουν 

περάσει 

έχει 

πάρει 

έχουν 

ξεκινήσει 

έχουν φάει 

Υπερσυντέλικος  είχαν φτάσει είχαν χαθεί είχαν 

περάσει 

είχε 

πάρει 

είχαν 

ξεκινήσει 

είχαν φάει 

Συντ. Μέλλοντας θα έχουν 

φτάσει 

θα έχουν 

χαθεί 

θα έχουν 

περάσει 

θα έχει 

πάρει 

θα έχουν 

ξεκινήσει 

θα έχουν 

φάει 

 

3. Εντοπίστε τα ρήματα της 5ης παραγράφου και γράψτε το υποκείμενο και 

το αντικείμενο ή το κατηγορούμενό τους: 

 

Ρήματα   Υποκείμενο  Αντικείμενο  Κατηγορούμενο  

φτάνουν       ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι   

είναι  οι Λαιστρυγόνες  αφιλόξενοι, ανθρωποφάγοι 

χάνονται  τα καράβια   

συνεχίζει  το καράβι το ταξίδι  

μεταμορφώνει  η θεά μερικούς συντρόφους   

αντιμετωπίζει  εκείνος  τη θεά  

περνούν  ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι χρόνο  

κατεβαίνει  ο Οδυσσέας   

συναντά  ο Οδυσσέας τον Τειρεσία  

παίρνει  ο Οδυσσέας οδηγίες   

 

 



Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. Βρείτε στην παρένθεση τα αντώνυμα (αντίθετα) των υπογραμμισμένων 

λέξεων και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στις προτάσεις, ώστε να έχουν 

λογικό νόημα: 

(προσεδάφιση, οπισθοδρόμηση, διχόνοια, δυσανάγνωστα, στερνός, ξεπροβοδίζω) 

 

• Τα γράμματά μου είναι ευτυχώς ευανάγνωστα.  … δυστυχώς δυσανάγνωστα. 

• Είμαι το πρώτο στερνό παιδί στην οικογένειά μου. 

• Με καλωσόρισε ξεπροβόδισε εγκάρδια. 

• Η εκτόξευση προσεδάφιση του διαστημοπλοίου θα γίνει στη ΝΑΣΑ. 

• Ο λαός σε κρίσιμες στιγμές πρέπει να έχει ομόνοια. … δεν πρέπει να έχει 

διχόνοια. 

• Η πρόοδος οπισθοδρόμηση της επιστήμης (δεν) διευκολύνει τη ζωή του 

ανθρώπου. 

 

2. Ενώστε τα συνθετικά που σας δίνονται, για να φτιάξετε σύνθετες λέξεις 

και μετά χρησιμοποιήστε τες, για να συμπληρώσετε τα κενά των 

προτάσεων: 

 

• χρόνος + διάγραμμα = χρονοδιάγραμμα 

• χρόνος + χρέωση =        χρονοχρέωση 

• καλός + χρόνος =  καλόχρονος 

• διά + χρόνος =                 διαχρονικός 

• χρόνος + διακόπτης =   χρονοδιακόπτης 

• χρόνος + τριβή =            χρονοτριβή 

• συν + χρόνος =               σύγχρονος 

• πολύς + χρόνος =          πολύχρονος 

• Τα διδάγματα των μύθων του Αισώπου είναι διαχρονικά γι’ αυτό τους 

διαβάζουμε ακόμα και σήμερα. 

• Το χρονοδιάγραμμα της εργασίας μου ορίστηκε από τον καθηγητή μου και 

πρέπει οπωσδήποτε να το τηρήσω. 

• Όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν την ίδια χρονοχρέωση. 

• Η χρονοτριβή του ήταν μεγάλη και δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία. 

• Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας. 

• Στη γιορτή μου, η γιαγιά μου, μού έδωσε δώρο και μου ευχήθηκε 

«καλόχρονος και πολύχρονος». 



 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

Ένα από τα βασικά θέματα, της θεωρίας των Μαθηματικών, είναι το 

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ). Το χρειαζόμαστε σε αρκετά κεφάλαια 

(πρόσθεση – αφαίρεση κλασμάτων και σε κάποια προβλήματα). Παρακάτω 

θα ασχοληθούμε μ’ αυτό το θέμα αναλυτικά για να ξαναθυμηθούμε ό,τι 

είχαμε πει στην τάξη μας, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. 

 

Μελετήστε πολύ καλά τη θεωρία που ακολουθεί: 

 

Τι είναι τα πολλαπλάσια;  

 

Πολλαπλάσια ενός φυσικού αριθμού ονομάζονται οι αριθμοί που προκύπτουν 

όταν τον πολλαπλασιάσουμε με άλλους φυσικούς αριθμούς.  

   

Πώς τα βρίσκουμε; 

 

Μπορούμε να βρούμε τα πολλαπλάσια κάθε αριθμού, πολλαπλασιάζοντάς 

τον διαδοχικά με το  1 , 2, 3 ,  4 , 5 … 1.000 ….  

  

Τα πολλαπλάσια κάθε αριθμού είναι άπειρα, διότι άπειροι είναι και οι αριθμοί 

με τους οποίους μπορώ να τον πολλαπλασιάσω.  

 

Ποια είναι τα κοινά πολλαπλάσια;  

 

Παράδειγμα  

Π3 = 0 , 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18, ……  

Π5 = 0 , 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , …..  

   

Κοινά πολλαπλάσια δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών είναι τα 

πολλαπλάσια που είναι ίδια (κοινά) σε όλους τους αριθμούς.  

   

Τα κοινά πολλαπλάσια δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών είναι άπειρα.  



Παράδειγμα  

Π3 =0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36…  

Π4 = 0,4,8,12,16,20,24,28,32,36 …    

Οι αριθμοί 0 , 12 , 24 , 36 είναι πολλαπλάσια και του 3 και του 4.  

Είναι τα κοινά πολλαπλάσια (Κ.Π.) του 3 και του 4.  

Επομένως:   

Κ.Π. (3,4)= 0 , 12 , 24 , 36 …..48 ..  

 

Τι είναι το Ε.Κ.Π. ;  

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών 

ονομάζω το μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσια των αριθμών, όχι όμως 

το μηδέν.  

  

Παράδειγμα  

Π3 = 0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36…  

Π4 = 0,4,8,12,16,20,24,28,32,36 …  

Κ.Π. (3,4)= 0 , 12 , 24 , 36 …..48 ..  

Ε.Κ.Π. (3,4) = 12  

  

Σε ποια προβλήματα χρειαζόμαστε το Ε.Κ.Π.;  

  

α) Όταν ένα πρόβλημα μας ζητάει βρούμε ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός 

(το λιγότερο πλήθος πραγμάτων) που μπορούμε να τον παρατάξουμε σε 2-

άδες, 4-άδες, 5άδες κ.τ.λ. αναζητούμε το Ε.Κ.Π. π.χ. των 2, 4, 5.  

Π.χ.: Θέλουμε να στοιχίσουμε σε σειρές τις καρέκλες της κεντρικής αίθουσας 

εκδηλώσεων. Έχουμε την δυνατότητα τα τις στοιχίσουμε ή σε 4-άδες, ή σε 6-

άδες ή σε 8-άδες. Αλήθεια, πόσες το λιγότερο καρέκλες πρέπει να έχουμε;   

 

ΛΥΣΗ 

 

Να βρεθεί το Ε.Κ.Π. (4, 6 , 8)  

Μεγαλύτερος είναι το 8.   

Δε διαιρείται με το 4 ούτε με το 6.  

Διπλασιάζω το 8 →  8 Χ 2 = 16   

Το 16 διαιρείται με το 4 (4 Χ 4 = 16), όχι 

όμως με το 6.  

Τριπλασιάζω το 8 →  8 Χ 3 = 24  

Το 24 διαιρείται και με το 4 και με το 

6. Επομένως το 24 είναι το Ε.Κ.Π.  

Άρα Ε.Κ.Π. (4,6,8) = 24  

Απάντηση: Πρέπει να έχουμε το λιγότερο 24 καρέκλες. 



 

β) Όταν σε ένα πρόβλημα ζητάμε να μάθουμε πότε θα συναντηθούν και πάλι 

τρεις ενέργειες: 

Π.χ.: Ένας ασθενής παίρνει τρία φάρμακα τη μέρα. Το πρώτο το παίρνει κάθε 3 

ώρες, το δεύτερο κάθε 4 ώρες και το τρίτο κάθε 8 ώρες. Πότε θα ξαναπάρει την 

ίδια ώρα και τα τρία φάρμακα μαζί; 

 

ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

Ε.Κ.Π. (3, 4, 8): 2 Χ 2 Χ 2 Χ 3 = 24 

Απάντηση: Θα ξαναπάρει και τα τρία φάρμακα μαζί μετά από 24 ώρες. 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π. 

1ος τρόπος 

Γράφουμε όλα τα πολλαπλάσια κάθε αριθμού με τη σειρά και βρίσκουμε το 

μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσιά τους.  

 

Παράδειγμα: 

Π3 =0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36…  

Π4 = 0,4,8,12,16,20,24,28,32,36 …  

Κ.Π. (3,4)= 0 , 12 , 24 , 36 …..48 ..  

Ε.Κ.Π. (3,4) = 12  

2ος τρόπος 

Με πολλαπλάσια του μεγαλύτερου αριθμού  

 

Επιλέγουμε τον μεγαλύτερο από τους αριθμούς και εξετάζουμε αν διαιρείται 

ακριβώς από όλους τους άλλους.  

Αν διαιρείται με όλους, τότε είναι αυτός το Ε.Κ.Π.  

3 4 8  2 

3 2 4  2 

3 1 2  2 

3 1 1  3 

1 1 1   



Αν δε  διαιρείται τότε τον διπλασιάζουμε, τριπλασιάζουμε, 

τετραπλασιάζουμε κ.τ.λ. μέχρι να βρούμε τον αριθμό που διαιρείται ακριβώς 

από τους άλλους.  

Αυτός ο αριθμός θα είναι το Ε.Κ.Π. τους.  

 

Παράδειγμα:  

Να βρεθεί το Ε.Κ.Π. (16, 24 , 36)  

Μεγαλύτερος είναι το 36.   

Δε διαιρείται με το 16 ούτε με το 24.  

Διπλασιάζω το 36 →  36Χ2=72   

Το 72 διαιρείται με το 24 (3Χ24=72), όχι όμως και με το 16.  

Τριπλασιάζω το 36 →  36Χ3=108  

Το 108 δε διαιρείται με το 16 ούτε με το 24.  

Τετραπλασιάζω το 36 →   36Χ4=144  

Το 144  διαιρείται και με το 16 και με το 24. Επομένως το 144 είναι το Ε.Κ.Π.  

Άρα Ε.Κ.Π. (16,24,36) = 144  

3ος τρόπος  

Με διαδοχικές διαιρέσεις.  

Γράφω οριζόντια τους αριθμούς και δεξιά τους φέρνω μια κατακόρυφη γραμμή. 

Δεξιά της γραμμής γράφω πρώτους αριθμούς  (πρώτοι αριθμοί είναι αυτοί που 

διαιρούνται μόνο με το 1 και τον εαυτό τους π.χ. 2,3,5,7,11…) που διαιρούν 

έστω και έναν από τους αριθμούς που έχουν δοθεί.  

Τότε αριστερά της γραμμής, κάτω από τους αριθμούς που έχουν δοθεί, βάζω 

τα πηλίκα (όταν η διαίρεση είναι τέλεια) ή τον ίδιο αριθμό (όταν η διαίρεση 

δεν είναι τέλεια).  

Συνεχίζω την ίδια διαδικασία μέχρι όλα τα πηλίκα να γίνουν 1, οπότε το 

Ε.Κ.Π. είναι το γινόμενο των πρώτων παραγόντων δεξιά της γραμμής.  

 

Αναλυτικά ο τρίτος τρόπος 

 

Παράδειγμα  

Θέλουμε να βρούμε το Ε.Κ.Π. των αριθμών 4, 6, 12 και 20.  

• Γράφουμε τους αριθμούς στην ίδια σειρά. Δεξιά από τον τελευταίο τραβάμε 

μία κατακόρυφη γραμμή. Εξετάζουμε αν ένας τουλάχιστον αριθμός διαιρείται 



ακριβώς  με το 2, και γράφουμε το 2 δεξιά της γραμμής. (Αν δεν διαιρείται 

κανείς, πάμε στο 3, αν δεν διαιρείται πάλι κανείς πάμε στο 5, μετά στο 7, στο 

11,…)  

• Στο παράδειγμά μας όλοι διαιρούνται με το 2, έτσι το γράφουμε στα δεξιά και 

κάτω από το 4, το 6, το 12 και το 20 γράφουμε τα πηλίκα της διαίρεσης κάθε 

φορά. (Αν κάποιος αριθμός δεν διαιρείται ακριβώς με το 2, τον ξαναγράφουμε 

από κάτω τον ίδιον.) 

•  Στην δεύτερη γραμμή που βρήκαμε, υπάρχουν πάλι αριθμοί που διαιρούνται 

ακριβώς με το 2. Κάνουμε το ίδιο με τα προηγούμενα.  

• Στην τρίτη γραμμή δεν υπάρχει αριθμός που να διαιρείται με το 2, αλλά 

υπάρχουν αριθμοί που διαιρούνται με το 3. Γράφουμε το 3 στα δεξιά και 

κάνουμε ό,τι και με το 2. (Όπου υπάρχει το 1, απλώς το ξαναγράφουμε.)  

• Στην τέταρτη γραμμή δεν υπάρχει αριθμός που να διαιρείται με το 3, υπάρχει 

όμως αριθμός που διαιρείται ακριβώς με το 5. Γράφουμε το 5 στα δεξιά και 

κάνουμε ό,τι και προηγουμένως. Έτσι καταλήγουμε σε μία νέα γραμμή, όπου 

όλοι οι αριθμοί είναι μονάδες (το 1), που σημαίνει πως τελειώσαμε τους 

υπολογισμούς.  

• Παίρνουμε τότε τους αριθμούς που βάλαμε δεξιά (το 2, το 2, το 3 και το 5) και 

τους πολλαπλασιάζουμε. Το γινόμενό τους είναι το Ε.Κ.Π.  

Δηλαδή: Ε.Κ.Π. (4, 6, 12, 20) = 2 x 2 x 3 x 5 = 60  

Ο τρίτος τρόπος, σχηματικά:  

  
 

Για να κατανοήσετε το μάθημα καλύτερα  μπορείτε να επισκεφτείτε τον 

παρακάτω σύνδεσμο και να παρακολουθήσετε το βιντεομάθημα της θεωρίας. 

https://safeyoutube.net/w/5Hy8   

 

https://etaksi2011.files.wordpress.com/2012/04/snap8.jpg
https://safeyoutube.net/w/5Hy8


ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Συμπληρώστε στον πίνακα τα πολλαπλάσια των αριθμών 3,5 και 6. Στη 

συνέχεια με βάση τον πίνακα να βρείτε:  
 

Π3   3  6 9  12  15  18  21  24  27  30  33  

Π5   5 10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  

Π6   6 12  18  24  30  36  42  48  54  60  66  
  

• ΚΠ (3, 5, 6) = 30  

• ΕΚΠ (3, 5, 6) = 30  

2. Να υπολογίσετε με τον νου και να κυκλώσετε το σωστό: 
  

Ε.Κ.Π. (6,10)              α) 10             β) 24                γ) 30  

Ε.Κ.Π. (4,12)              α) 12             β) 16                γ) 24  

Ε.Κ.Π. (8,5)                α) 20             β) 40                γ) 80  
  

3. Να βρείτε το Ε.Κ.Π. των αριθμών:  
 

15          60 

15          30 

15          15 

5              5 

1              1 

2 

2 

3 

5 

 

4       6      8 

2       3      4  

1       3      2 

1       3      1 

1       1      1  

2 

2 

2 

3 

8      12      24 

4       6       12 

2       3         6 

1       3         3  

1       1         1 

2 

2 

2 

3 

  

Ε.Κ.Π.(15,60)= 2Χ2Χ3Χ5=60    Ε.Κ.Π.(4,6,8)=2Χ2Χ2Χ3=24   Ε.Κ.Π.(8,12,24)=2Χ2Χ2Χ3=24  
 

4. Πόσα το λιγότερο γαρίφαλα πρέπει να έχει ένας ανθοπώλης ώστε να 

μπορεί να τα κάνει ανθοδέσμες των 5, 8 ή 10 και να μην περισσεύει κανένα;  

ΛΥΣΗ  
 

Να βρεθεί το Ε.Κ.Π. (5, 8, 10)  

Μεγαλύτερος είναι το 10.   

Δε διαιρείται με το 5 ούτε με το 8.  

Διπλασιάζω το 10 →  10Χ2=20   

Το 20 διαιρείται με το 5 (4Χ5=20), όχι όμως και με το 8.  

Τριπλασιάζω το 10 →  10Χ3=30  

Το 30 διαιρείται με το 5, αλλά όχι με το 8.  

Τετραπλασιάζω το 10 →   10Χ4=40  

Το 40  διαιρείται και με το 5 και με το 8. Επομένως το 40 είναι το Ε.Κ.Π.  

Άρα Ε.Κ.Π. (5,8,10) = 40  

 

Απάντηση: Ο ανθοπώλης πρέπει να έχει το λιγότερο 40 γαρίφαλα. 

Εδώ το Ε.Κ.Π. είναι το ίδιο με το μόνο κοινό που υπάρχει 

στον πίνακα. Κανονικά γράφουμε και άλλα 

πολλαπλάσια και άρα και άλλα κοινά. 



5. Το λάδι που περιέχει ένα βαρέλι μπορεί να συσκευαστεί σε δοχεία των 4, 

των 8 ή των 9 κιλών, χωρίς να περισσέψει καθόλου. Πόσα κιλά λάδι το 

λιγότερο, περιέχει το βαρέλι; 

ΛΥΣΗ  

 

4      8    9 

2      4    9 

1      2    9          

1      1    9              

1      1    3  

1      1    1 

2 

2 

2 

3 

3 

  

Απάντηση: Το βαρέλι πρέπει να περιέχει το λιγότερο 72 κιλά λάδι.  
 

6. Τρεις αθλητές πρόκειται να τρέξουν σε έναν κυκλικό στίβο, ξεκινώντας 

την ίδια χρονική στιγμή από το ίδιο σημείο. Ο πρώτος κάνει έναν γύρο σε 

15 λεπτά, ο δεύτερος σε 20 λεπτά και ο τρίτος σε 30 λεπτά. Μετά από πόσα 

λεπτά από το σημείο εκκίνησης, οι τρεις αθλητές θα συναντηθούν για 

πρώτη φορά στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν; 

ΛΥΣΗ  

 

15   20   30 

15   10   15 

15     5   15                   

5       5     5       

1       1     1 

2 

2 

3 

5 

 
 

Απάντηση: Οι τρεις αθλητές θα συναντηθούν μετά από 60 λεπτά (1 ώρα).  
 

7. Αν μετρήσουμε ενός σελίδες ενός βιβλίου ανά 8 ή ανά 12 ή ανά 16, τότε δεν 

περισσεύει καμία. Πόσες σελίδες τουλάχιστον έχει το βιβλίο; 

ΛΥΣΗ  

 

8     12   16 

4       6     8     

2       3     4        

1       3     2       

1       3     1 

1       1     1 

2 

2 

2 

2 

3 

 

 

Απάντηση: Το βιβλίο έχει τουλάχιστον 48 σελίδες. 

Ε.Κ.Π. (4,8,9) = 2Χ2Χ2Χ3Χ3 = 72 

Ε.Κ.Π. (15,20,30) = 2Χ2Χ3Χ5 

= 60 
 

Ε.Κ.Π. (8,12,16) = 2Χ2Χ2Χ2Χ3 = 48 
 



ΦΥΣΙΚΗ 

 

Α. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και παρακολουθήστε τα 

βιντεομαθήματα των κεφαλαίων:  

 

«ΦΕ2 – Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα» 

https://safeyoutube.net/w/hIy8 

 «ΦΕ3 – Φως και σκιές» 

https://safeYouTube.net/w/yIy8    

 

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Μπορείς να επισκεφτείς τον παρακάτω σύνδεσμο και να μάθεις 

περισσότερα για τα παιχνίδια με τις σκιές: 
 

https://safeYouTube.net/w/KGf8  

 

Τώρα μπορείς να φτιάξεις το παρακάτω παζλ: 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=049358bee805  

https://safeyoutube.net/w/hIy8
https://safeyoutube.net/w/yIy8
https://safeyoutube.net/w/KGf8
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=049358bee805


ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

«Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα» 

 

Παρακολουθήστε το βιντεομάθημα του συγκεκριμένου κεφαλαίου: 

 

 

https://safeYouTube.net/w/WIy8  
 

1. Αντιστοιχίστε τις ιστορικές έννοιες «ακμή» και «παρακμή» με τις 

φράσεις που ταιριάζουν στην καθεμιά από αυτές: 

 
2. Διαγράψτε, στον παρακάτω πίνακα, τη λέξη ή τη φράση που κάνει λανθασμένο 

το νόημα καθεμιάς από τις προτάσεις: 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/WIy8
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