
 

 

                Λιβαδειά 02/04/2020 

 

Γραφείο Υπουργού Παιδείας         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Θέμα: Ώρα για Μαθηματικά 

Αγαπητοί πράκτορες, 

Πήρα τα χθεσινά σας μηνύματά και ενθουσιάστηκα! Έδωσα εντολή να κάνουν τα 

πειράματα όλοι οι μαθητές της πατρίδας μας!  

Τώρα όμως αντιμετωπίζω ένα σοβαρό πρόβλημα! Κανείς στο Υπουργείο δεν 

μπορεί να το αντιμετωπίσει. Όλοι λένε ότι είναι αδύνατον, δεν λύνεται! 

Ακούστε λοιπόν τι συνέβη. Χθες ένας υπάλληλος μιας μεταφορικής εταιρείας 
έφερε στις αποθήκες του Υπουργείου Παιδείας 8 μπάλες μπάσκετ, 9 μπάλες 
ποδοσφαίρου, 9 μπάλες χάντμπολ και 6 μπαλάκια του τένις. Ήδη στην αποθήκη 
υπήρχαν 16 μπάλες μπάσκετ, 15 μπάλες ποδοσφαίρου, 12 μπάλες χάντμπολ και  

14 μπαλάκια τένις. Ρώτησα λοιπόν τους υπαλλήλους: 

α) Πόσες μπάλες μπάσκετ έχουμε συνολικά;  …………………………………………………… 

β) Πόσες μπάλες ποδοσφαίρου έχουμε συνολικά; …………………………………………… 

γ) Πόσες μπάλες χάντμπολ έχουμε συνολικά; ………………………………………………….. 

δ) Πόσα μπαλάκια του τένις έχουμε συνολικά; ………………………………………………… 

ε) Πόσες είναι όλες οι μπάλες και τα μπαλάκια μαζί; ……………………………………….. 

Δεν ήξεραν να μου απαντήσουν! Τι να κάνω εγώ; Δεν μπορώ να πάω να τις 
μετρήσω! Πρέπει να πάω στα γυρίσματα των επεισοδίων για την Εκπαιδευτική 
Τηλεόραση. Είναι εκεί κάποιοι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται τη βοήθειά μου.  

 



 

Επίσης με πήραν τηλέφωνο  4 σχολεία από τη Λιβαδειά. Μου ζήτησαν να τους 
στείλουμε μπάλες μπάσκετ! Είπα στους υπαλλήλους να μοιράσουν δίκαια όλες 
τις μπάλες μπάσκετ που έχουμε. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Τώρα τι να  

κάνω; Για βοηθήστε λίγο! 

……………………………………………. γιατί …………………………………………………………………. 

 Άρα τα 4 σχολεία της Λιβαδειάς θα πάρουν από ……… μπάλες μπάσκετ το 

καθένα.    

Ακόμα ένα σχολείο από τη Λιβαδειά, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, 

σκέφτεται διοργανώσει πρωτάθλημα χάντμπολ. Έχει ήδη 6 μπάλες χάντμπολ και 

θέλει να αγοράσει άλλες 9, που η κάθε μία κοστίζει 8 €. Αν τους στείλω 90  €, 

θα τους φτάσουν τα χρήματα ή χρειάζονται περισσότερα; 

Λύση: 

 

 

 

 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………………………………… 

Το χειρότερο δεν σας το είπα όμως! Ένας φίλος μου αποφάσισε να κάνει με τον 

γιο του επανάληψη στα Μαθηματικά! Νομίζει ότι δεν είναι τόσο καλός και είπε 

να τον βοηθήσει! Επειδή δεν έβρισκε κάποιο πρόβλημα, με πήρε τηλέφωνο για 

να του πω εγώ!!! Το πιστεύετε; Κοτζάμ Υπουργός Παιδείας και πρέπει να βρω 

ένα πρόβλημα για τον γιο του φίλου μου! 

Γράψτε βρε παιδιά ένα πρόβλημα και στείλτε το μου! Μου είπε να έχει τους 

αριθμούς 36 , 27 και 18 και να περιλαμβάνει 2 πράξεις! Μα τι ζητάει; Νομίζει 

ότι κάθομαι; Του είπα ότι φεύγω, πάω να συναντήσω τους εκπαιδευτικούς για 

την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, αλλά τίποτα αυτός! Εκεί… να επιμένει. 

Άντε βρε παιδιά, βάλτε ένα χεράκι κι εσείς! 

 

 



 

Να γράψτε εδώ το πρόβλημα. Μετά λύστε το κιόλας, γιατί θα ζητάει και τη  

λύση! Δεν τον ξέρετε καλά! 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Λύση 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση:…………………………………………………………………………………………………………… 

Σας ευχαριστώ πολύ! Άντε πάω τώρα να βρω τους εκπαιδευτικούς που σας 

έλεγα. Αν μάθω το θέμα της εκπομπής που γυρίζουν, θα σας το πω στην επόμενη 

επιστολή μου! Μη με ξεχάσετε ε; Είναι και γκρινιάρης αυτός ο φίλος μου! 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Νίκη Κεραμέως 


