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ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΔΜΒΑΓΟΝ 

Οη έλνηθνη ελόο θηεξίνπ κε δηακεξίζκαηα, απνθάζηζαλ λα ην αγνξάζνπλ. Θα 
ζπγθεληξώζνπλ ρξήκαηα θαηά ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε θαζέλαο λα πιεξώζεη έλα πνζό 
αλάινγν πξνο ην κέγεζνο ηνπ δηακεξίζκαηόο ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν έλνηθνο ελόο δηακεξίζκαηνο, ην νπνίν θαηαιακβάλεη ην έλα 
πέκπην ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ δαπέδνπ όιωλ ηωλ δηακεξηζκάηωλ, ζα πιεξώζεη ην 
έλα πέκπην ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ θηεξίνπ. 
 

Δρώτηση 1: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟΝ ΔΜΒΑΓΟΝ 

Να θπθιώζεηε ην  «ωζηό» ή ην «Λάζνο» γηα θάζε κηα από ηηο πξνηάζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ. 

Πρόταση ωστό / Λάθος 

Ο έλνηθνο ηνπ πην κεγάινπ δηακεξίζκαηνο ζα πιεξώζεη 
πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα θάζε ηεηξαγωληθό κέηξν ηνπ 
δηακεξίζκαηόο ηνπ, από απηόλ πνπ θαηνηθεί ζην πην κηθξό 
δηακέξηζκα. 

ωζηό / Λάζνο 

Δάλ γλωξίδνπκε ην εκβαδόλ δύν δηακεξηζκάηωλ θαη ηελ ηηκή 
ηνπ ελόο από απηά, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε θαη ηελ ηηκή 
ηνπ δεπηέξνπ. 

ωζηό / Λάζνο 

Δάλ γλωξίδνπκε ηελ ηηκή ηνπ θηεξίνπ θαη ην πνζό πνπ ζα 
πιεξώζεη ν θάζε ηδηνθηήηεο, ηόηε κπνξνύκε λα 
ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθό εκβαδόλ όιωλ ηωλ 
δηακεξηζκάηωλ. 

ωζηό / Λάζνο 

Δάλ ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ θηεξίνπ κεηωζεί θαηά 10%, θάζε 
ηδηνθηήηεο ζα πιεξώζεη 10% ιηγόηεξν. 

ωζηό / Λάζνο 

Δρώτηση 2: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟΝ ΔΜΒΑΓΟΝ 

Τπάξρνπλ ηξία δηακεξίζκαηα ζην θηήξην. Σν κεγαιύηεξν δηακέξηζκα πνπ είλαη ην 
δηακέξηζκα 1, έρεη ζπλνιηθό εκβαδόλ 95 m2. Σα δηακεξίζκαηα 2 θαη 3 έρνπλ εκβαδόλ 
85 m2 θαη 70 m2 αληίζηνηρα. Η ηηκή πώιεζεο ηνπ θηεξίνπ είλαη 300 000 δελη. 
Πόζα ρξήκαηα ζα πξέπεη λα πιεξώζεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ δηακεξίζκαηνο 2; Να δείμεηε 
ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.  
 
(.η.M. Σν «δελη» είλαη έλα θαληαζηηθό λόκηζκα).  
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Σημείωζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζει. 248-249), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. 
Σημείωζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίωο έξεπλα). 
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΔΜΒΑΓΟΝ 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

 
ΔΡΩΣΗΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Με ηε ζεηξά: Λάζνο, ωζηό, Λάζνο, ωζηό. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

  Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γίλεη ηελ απάληεζε όηη ζηνηρίδεη 102.000 δελη, κε ή ρωξίο 

ππνινγηζκνύο. Οη κνλάδεο δελ ρξεηάδνληαη. 

 Διαμέπιζμα 2 : 102.000 ζενη.  

 Διαμ. 2: 85/250 x 300.000 = 102.000 ζενη. 

 300.000/250 = 1.200 ζενη καηά ηεηπαγωνικό μέηπο, ζςνεπώρ ηο διαμέπιζμα 2 
ζηοισίζει 102.000. 

 

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 ωζηή κέζνδνο, αιιά κε κηθξά ιάζε ζηνπο ππνινγηζκνύο. 

 Γηακ. 2: 85/250 x 300.000 = 10.200 δελη. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζει. 310-311), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή)  


