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1η Ενότητα: Αριθμοί  και  πράξεις

Φυσικοί αριθμοίΚεφάλαιο 1ο

Δραστηριότητα 1η

• Ταξινομήστε τους αριθμούς του πίνακα σε ομάδες, ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων
τους.
(2 ψηφία): 30, 32, 58, 41
(3 ψηφία): 679, 556, 273, 664, 199, 448, 397
(4 ψηφία): 3.053, 8.857, 8.074, 1.766, 3.654, 4.384, 4.816
(5 ψηφία): 22.798, 16.470, 16.373, 83.989

• Σε ποιον από τους αριθμούς το ψηφίο 2 έχει τη μεγαλύτερη αξία; Στον αριθμό 22.798.

• Πόσα παιδιά μικρότερα από 15 ετών εργάζονταν στην Ελλάδα το 1996; 4.816 παιδιά.

• Πόσοι έφηβοι 15-18 ετών εργάζονταν σε βιομηχανίες; 16.470 έφηβοι.

• Σε ποιον κλάδο εργάζονταν οι περισσότεροι ανήλικοι;
Οι περισσότεροι ανήλικοι εργάζονταν στη γεωργία και την κτηνοτροφία: 
3.053 + 22.798 = 25.851 ανήλικοι.

• Συζητήστε στην τάξη για τη σημασία των αριθμών στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
Με τους αριθμούς μπορούμε να βγάζουμε εύκολα και ασφαλή συμπεράσματα. 

Δραστηριότητα 2η

Εφαρμογή 1η

Να γραφεί με ψηφία ο αριθμός επτά εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια δύο.
7.015.902

Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

α) Σ, β) Λ (Το ψηφίο 3 εμφανίζεται 13 φορές: 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39), 
γ) Λ (Οι μονοψήφιοι φυσικοί αριθμοί είναι 10 μαζί με το μηδέν).

Α: 1896 Β: 1912

Δ: 1911

Γ: 1914
(αρχή)

Γ: 1918
(τέλος)

1890 1900
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1η Θεματική  Ενότητα

Άσκηση 1: Να γράψεις με ψηφία τους παρακάτω αριθμούς:

α) διακόσια πέντε: 205 δ) πεντακόσια τριάντα δύο: 532

β) τρεις χιλιάδες δύο: 3.002 ε) τριακόσια εννιά: 309

γ) χίλια πενήντα: 1.050 στ) χίλια εκατόν ένα: 1.101

Άσκηση 2: Να σχηματίσεις όσο περισσότερους τριψήφιους φυσικούς αριθμούς μπο-

ρείς με τα ψηφία 2, 7 και 9. Σε κάθε αριθμό να χρησιμοποιήσεις κάθε ψηφίο μία φορά.

Οι τριψήφιοι φυσικοί αριθμοί που σχηματίζονται είναι: 279, 297, 729, 792, 927, 972.

Πόσοι αριθμοί σχηματίστηκαν; Σχηματίστηκαν έξι αριθμοί.

Άσκηση 3: Στον υπολογιστή τσέπης οι αριθμοί εμφανίζονται χωρίς διαχωριστικό στις

χιλιάδες και στα εκατομμύρια. Να χωρίσεις τους παρακάτω αριθμούς με τελείες.

Άσκηση 4: «Σταυράριθμο»

Πρόβλημα 1ο

α) Βρίσκουμε το διπλάσιο του 88, του αριθμού που μας δείχνει πόσα είναι τα ντολ-

μαδάκια: 2 · 88 = 176.

β) Βρίσκουμε τον αριθμό που μας δείχνει τις ημέρες δύο εβδομάδων: 2 · 7 = 14.

γ) Κάνουμε την αφαίρεση και βρίσκουμε ότι το βιβλίο έχει: 176 – 14 = 162 σελίδες.

2 1 5 3 2
3 0 6 0

7 7 7 7
1 2 8 4
9 9 8 4

Α
Β
Γ
Δ
Ε

1 2 3 4 5

32.157218.5061.428.571

Πρόβλημα 2ο

Πόσα χρόνια έζησε καθένας από τους παρακάτω διάσημους επιστήμονες;

• Rene Descartes (Καρτέσιος) 1596-1650 → (1650 – 1596) 54 έτη

• Sir Isaac Newton (Νεύτωνας) 1643-1727 → (1727 – 1643) 84 έτη

• Etienne Pascal (Πασκάλ) 1588-1651 → (1651 – 1588) 63 έτη

• Nicolaus Copernicus (Κοπέρνικος) 1473-1543 → (1543 – 1473) 70 έτη

• Pierre-Simon Laplace (Λαπλάς) 1749-1827 → (1827 – 1749) 78 έτη

• Διόφαντος της Αλεξανδρείας 200-284 → (284 – 200) 84 έτη

Ποιοι από αυτούς δεν είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν προσωπικά;
Ο Διόφαντος (200-284), ο Κοπέρνικος (1473-1543) και ο Λαπλάς (1749-1827).

Δραστηριότητα με προεκτάσεις: «Ιστορικές επέτειοι»

Υπολογίστε πόσα χρόνια έχουν περάσει από:
α) την Επανάσταση του 1821,
β) το ιστορικό ΟΧΙ του 1940,
γ) την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973.

Αφαιρούμε καθεμιά από τις παραπάνω χρονολογίες από το έτος που έχουμε σή-
μερα, για παράδειγμα από το έτος 2008, και βρίσκουμε ότι: 
α) από την Επανάσταση του 1821 έχουν περάσει (2008 – 1821) 187 έτη.
β) από το ιστορικό ΟΧΙ του 1940 έχουν περάσει (2008 – 1940)   68 έτη.
γ) από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973 (2008 – 1973)   35 έτη.

Θέματα για διερεύνηση και συζήτηση

• Σε ποιες ημερομηνίες τιμούνται αυτές οι επέτειοι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους;

α) Η Επανάσταση του 1821 τιμάται στις 25 Μαρτίου.
β) Το ιστορικό ΟΧΙ του 1940 τιμάται στις 28 Οκτωβρίου.
γ) Η εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973 τιμάται στις 17 Νοεμβρίου.

Τετράδιο Εργασιών
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1η Θεματική  Ενότητα

Άσκηση 1: Να γράψεις με δεκαδικό αριθμό τα παρακάτω:
α) τέσσερα εκατοστά: 0,04
β) εξήντα πέντε χιλιοστά: 0,065
γ) τριακόσια εβδομήντα εννιά χιλιοστά: 0,379
δ) σαράντα κόμμα δύο: 40,2
ε) ένα κόμμα ογδόντα ένα: 1,81

Άσκηση 2: Να γράψεις την αξία του ψηφίου 3 στους παρακάτω αριθμούς:
123,041: 3 μονάδες 3000,09: 3 μονάδες χιλιάδων

0,36: 3 δέκατα 18,293: 3 χιλιοστά
169,93: 3 εκατοστά 20,3: 3 δέκατα

Άσκηση 3: Να γράψεις τους παρακάτω αριθμούς καταργώντας το μηδέν εκεί που δεν
επηρεάζει την αξία του αριθμού:
1,650 μέτρα: 1,65 μέτρα 2800,50 €: 2800,5 €
18,300 €: 18,3 € 06,900 κιλά: 6,9 κιλά
2,080 κιλά: 2,08 κιλά 30,090 χιλιόμετρα: 30,09 χιλιόμετρα

Άσκηση 4: Παρατηρώντας την αριθμογραμμή να αντιστοιχίσεις τον κατάλληλο αριθμό
στο κατάλληλο γράμμα.
Α: 0,8 Β: 2,2 Γ: 4,3 Δ: 6,8

Πρόβλημα 1ο

α) Οι 5 χάρακες έχουν μήκος: 5 · 30 = 150 εκατοστά.
β) Το ύψος του Άλκη είναι: 150 + 11 = 161 εκατοστά.

Αν το εκφράσουμε με δεκαδικό αριθμό, το ύψος του είναι 1,61 μέτρα.

Πρόβλημα 2ο

α) Ο ταμίας εισέπραξε από την πώληση των ημερολογίων 25 · 3,2 = 80 €. 
β) Το ποσό είναι δυνατό να αποτελείται μόνο από χαρτονομίσματα.

Δραστηριότητα 1η

• Τι αριθμούς χρησιμοποίησαν για να καταγράψουν τις μετρήσεις τους;

Χρησιμοποίησαν φυσικούς αριθμούς.

• Επαρκούν οι φυσικοί αριθμοί για να εκφράσουμε μετρήσεις; Όχι, δεν επαρκούν.

• Μπορείς να συμπληρώσεις την τελευταία σειρά του πίνακα; Ναι.

• Τι αριθμούς χρησιμοποίησες; Γιατί;

Χρησιμοποιήσαμε ακέραιους αριθμούς, γιατί 1 μέτρο = 100 εκατοστά. 

Δραστηριότητα 2η 

Συμπλήρωσε στο σχήμα τι δηλώνουν οι αριθμοί 0, 6 και 5 στο δεκαδικό μέρος.

• Προσπαθήστε τώρα να εκφράσετε το αποτέλεσμα της ζύγισης με λόγια. 

Το αποτέλεσμα της ζύγισης είναι: Oγδόντα τέσσερα κιλά και εξήντα πέντε γραμμάρια.

Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

α) Λ, β) Σ, γ) Λ (Το 1 δέκατο είναι 0,1. Τα 10 χιλιοστά είναι 0,010.)

Εκατοντάδες Δεκάδες Μονάδες δέκατα εκατοστά χιλιοστά

8 4 , 0 6 5

ΥΨΟΣ 
ΣΕ ΜΕΤΡΑ 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ 1 1 1 1 0 2 2 4 3 3 2 2 0 1

ΥΨΟΣ ΣΕ
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

Δεκαδικοί αριθμοίΚεφάλαιο 2ο

Τετράδιο Εργασιών
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1η Θεματική  Ενότητα

Δραστηριότητα με προεκτάσεις: «Μέγεθος και αξία χαρτονομισμάτων»

• Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο μέγεθος και την αξία των χαρτονομισμάτων;
Ναι. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία ενός χαρτονομίσματος τόσο μεγαλύτερο είναι
και το σχήμα του.

Θέματα για διερεύνηση και συζήτηση

• Γνήσια και πλαστά προϊόντα στην οικονομία, τη μουσική, τις καλές τέχνες.

Στην οικονομία: Πλαστά νομίσματα, χαρτονομίσματα, πλαστές επιταγές κ.ά. Στη μου-
σική: «πειρατικά» CD και DVD. Στις καλές τέχνες: πιστά αντίγραφα έργων τέχνης κ.ά.
Όλα αυτά έχουν ως σκοπό τους το παράνομο κέρδος και την εξαπάτηση. 

• Υπήρχαν στην αρχαιότητα πλαστά νομίσματα; Γιατί; 

Αν και στην αρχαιότητα ήταν πιο δύσκολο να κατασκευαστούν πλαστά νομίσματα, το
φαινόμενο αυτό δεν έπαυε να υπάρχει. Τέτοια «κίβδηλα» νομίσματα είχαν –όπως και
σήμερα– σκοπό το κέρδος. 

• Τι σημαίνει «προστασία πνευματικών δικαιωμάτων»; Τι δηλώνει το σήμα ®;

«Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων» σημαίνει ότι οι νόμοι και οι αρμόδιες αρχές
διασφαλίζουν τα δικαιώματα των δημιουργών προστατεύοντάς τους από την παρά-
νομη αντιγραφή των έργων τους. Το σήμα ® δηλώνει τη γνησιότητα ενός προϊόντος.

Δραστηριότητα 1η 

• Αφού τα αριθμητικά δεδομένα είναι διαφορετικής μορφής, τι πρέπει να κάνουν τα παι-
διά για να υπολογίσουν πόσο απέχει το Δίον από το σχολείο τους; 

Τα παιδιά πρέπει να μετατρέψουν τα αριθμητικά δεδομένα στην ίδια μορφή: 

= 0,3 χμ. Επομένως το Δίον απέχει από το σχολείο τους: 253,5 + 0,3 = 253,8 χμ.

Δραστηριότητα 2η 

• Τοποθετήστε τα κλάσματα των ενδείξεων του δοσομετρητή στην παρακάτω αριθμο-
γραμμή.

• Διατυπώστε έναν κανόνα για τη μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα.
Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα, γράφουμε: 
α) στη θέση του αριθμητή το δεκαδικό αριθμό ολόκληρο χωρίς την υποδιαστολή και 
β) στη θέση του παρoνομαστή το 1 με τόσα μηδενικά όσα είναι τα δεκαδικά ψηφία

του συγκεκριμένου αριθμού. 
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Εφαρμογή 1η
• Πώς θα γραφεί ως κλάσμα ο δεκαδικός αριθμός δύο και σαράντα πέντε εκατοστά; .

Εφαρμογή 2η

• = 0,25. Επομένως, θα προκύψει ο αριθμός: 55,70 – 0,25 = 55,45.25
100

245
100

Μετατροπή δεκαδικών 
σε κλάσματα και αντίστροφα

Κεφάλαιο 3ο

Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

α) Σ, β) Λ (Αν είναι εκατοστά, θα βάλουμε παρονομαστή το 100, αν είναι χιλιοστά, το 1000
κ.ο.κ.)


