
 1 

Φ Υ Λ Λ Ο     Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 

 
Τάξη:  Α΄  Γυµνασίου 

Ονοµατεπώνυµο:……………………………………………………………………… 

Μάθηµα:  Μαθηµατικά 

Τίτλος ενότητας:  Συστήµατα Αρίθµησης  

∆ιδακτικές ώρες:  2 

 

1. Να µετρήσετε τα καλαµάκια που σας δόθηκαν, αφού πρώτα τα χωρίσετε σε 

οµάδες των 10, δηλαδή σε δεκάδες (µερικά καλαµάκια θα µείνουν εκτός δε-

κάδας γιατί δεν θα συµπληρώνεται δεκάδα). Στη συνέχεια, να µετρήσετε τις 

δεκάδες που φτιάξατε καθώς και τα καλαµάκια που έµειναν εκτός δεκάδας 

(µονάδες) και να συµπληρώσετε τα παρακάτω κουτάκια.   

Ο αριθµός που δείχνει πόσα καλαµάκια έχουµε έχει: 

 

 

                                                ∆εκάδες                   Μονάδες  

 

      δηλαδή τα καλαµάκια είναι:     …………… 

 

2. Γνωρίζουµε ότι στο σύστηµα αρίθµησης που χρησιµοποιούµε, οι µονάδες διαφόρων 

τάξεων είναι οι Μονάδες (Μ), οι ∆εκάδες (∆), οι Εκατοντάδες (Ε), οι Χιλιάδες (Χ), 

οι ∆εκάδες Χιλιάδων (∆Χ) κλπ.  

Παρατηρούµε ότι 10 µονάδες µιας τάξης δίνουν µια µονάδα της αµέσως µεγαλύτε-

ρης τάξης (10Μ = 1∆, 10∆ = 1Ε κ.ο.κ.), δηλαδή οι µονάδες των διαφόρων τάξεων  

είναι δυνάµεις του 10. Γι’ αυτό το σύστηµα αρίθµησης που χρησιµοποιούµε λέγεται 

δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης (έχει ως βάση το 10).  

Ακόµη γνωρίζουµε ότι για να γράψουµε έναν αριθµό στο δεκαδικό σύστηµα αρίθµη-

σης χρησιµοποιούµε τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. 

Άσκηση: Να γράψετε σε αναπτυγµένη µορφή µε τη χρήση δυνάµεων του 10 τον 

παρακάτω αριθµό, όπως στο παράδειγµα που ακολουθεί:  

                    8809 = (8 Χ + 8 Ε + 0 ∆ + 9 Μ ) = 8⋅1000 + 8⋅100 + 0⋅10 + 9⋅1  

                                   = 8⋅⋅⋅⋅10
3
 + 8⋅⋅⋅⋅10

2
 + 0⋅⋅⋅⋅10 + 9  

 

      54057 = ...........................................................................................................................  
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3. Να ξαναµετρήσετε τα καλαµάκια που έχετε, αφού τα χωρίσετε τώρα σε οµάδες 

των 5, δηλαδή σε πεντάδες και να συµπληρώσετε στη συνέχεια τα παρακάτω 

κουτάκια.                                                            

Ο αριθµός που δείχνει πόσα καλαµάκια έχουµε έχει: 
 

 

                                                                                                

                                             Πεντάδες                 Μονάδες   

                                                      

   Αν γράψουµε τους αριθµούς που βάλατε στα κουτάκια τον ένα δίπλα στον άλλον µε  

   την ίδια σειρά και στο τέλος βάλουµε ως δείκτη (κάτω δεξιά) το 5 σε παρένθεση, το- 

   τε θα έχουµε την παράσταση του αριθµού αυτού σε ένα άλλο σύστηµα αρίθµησης  

   το οποίο θα έχει ως βάση το 5. Αυτό το σύστηµα αρίθµησης λέγεται πενταδικό.   

   Έτσι λοιπόν, ο αριθµός που δείχνει πόσα καλαµάκια έχουµε στο πενταδικό σύ- 

   στηµα αρίθµησης γράφεται: 

                                                          …...(5) 

   και διαβάζεται: ...……………………………………. µε βάση 5  

                              (προφέρονται ένα-ένα τα ψηφία του). 

 

   Παρατήρηση: Όπως οι µονάδες διαφόρων τάξεων στο δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης 

   είναι δυνάµεις του 10, στο πενταδικό σύστηµα αρίθµησης είναι δυνάµεις του 5, δηλ.  

   Μονάδες (50), Πεντάδες (51), Εικοσιπεντάδες (52) κλπ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι  

   στην καταµέτρηση που έγινε, αν είχαµε περισσότερες από 4 πεντάδες θα ξαναφτιά- 

   χναµε οµάδες µε 5 πεντάδες στην καθεµία, δηλ. εικοσιπεντάδες κ.ο.κ..  

   Για να γράψουµε έναν αριθµό στο πενταδικό σύστηµα αρίθµησης χρησιµοποιούµε τα 

   ψηφία 0, 1, 2, 3 και 4.  

 

4.   Τώρα θα µετρήσετε τα σπίρτα που σας δόθηκαν, αφού τα χωρίσετε σε οµάδες 

      των 2, δηλαδή σε δυάδες. Αν σχηµατισθούν περισσότερες από 1 δυάδες θα ξανα- 

      φτιάξετε οµάδες µε 2 δυάδες στην καθεµία, δηλαδή θα σχηµατίσετε τετράδες.  

      Αν σχηµατισθούν περισσότερες από 1 τετράδες θα ξαναφτιάξετε οµάδες µε 2 τε- 

      τράδες στην καθεµία (οκτάδες) κ.ο.κ. (Η διαδικασία αυτή σταµατά όταν η µεγα- 

      λύτερη οµάδα που φτιάχνουµε είναι µία µόνο).  

      Στη συνέχεια να συµπληρώσετε τα παρακάτω κουτάκια.                                                           
                                  

      Ο αριθµός που δείχνει πόσα σπίρτα έχουµε έχει: 

    

                                                                                                                                   

                        Οκτάδες            Τετράδες             ∆υάδες             Μονάδες 

                         (8 = 23)                (4 = 22)               (2 = 21)               (1 = 20) 
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   Αν γράψουµε τους αριθµούς που βάλατε στα κουτάκια τον ένα δίπλα στον άλλον µε  

   την ίδια σειρά και στο τέλος βάλουµε ως δείκτη το 2 σε παρένθεση, τότε θα έχουµε 

   την παράσταση του αριθµού αυτού στο σύστηµα αρίθµησης που έχει ως βάση το 2.  

   Αυτό το σύστηµα αρίθµησης λέγεται δυαδικό.   

   Έτσι λοιπόν, ο αριθµός που δείχνει πόσα σπίρτα έχουµε στο δυαδικό σύστη- 

   µα αρίθµησης γράφεται: 

                                                          .………(2) 

   και διαβάζεται:  ..….…………………………………………… µε βάση 2  

                                      (προφέρονται ένα-ένα τα ψηφία του). 

       

   Παρατηρούµε ότι οι µονάδες διαφόρων τάξεων στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης εί- 

   ναι δυνάµεις του 2 (2 µονάδες µιας τάξης δίνουν µια µονάδα της αµέσως µεγαλύτε- 

   ρης τάξης) και ακόµη πως για να γράψουµε έναν αριθµό στο δυαδικό σύστηµα αρίθ- 

   µησης χρησιµοποιούµε τα ψηφία 0 και 1.  

     

5.   Μπορείτε να βρείτε πώς γράφονται στο δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης οι παρακά- 

      τω αριθµοί;    

      (Για την αξία των ψηφίων τους στις διάφορες θέσεις µπορείτε να συµβουλευτείτε το  

      πιο πάνω σχήµα).  
 

   1011(2)    = ……………………………………………………………………………... 

   11001(2) = ……………………………………………………………………………… 

6.   Αφού αναπτύξετε τους παρακάτω αριθµούς (παριστάνονται στο δεκαδικό σύ- 

      στηµα αρίθµησης) σύµφωνα µε τις µονάδες του δυαδικού συστήµατος (1, 2, 4, 8, 

      16, 32, …) να τους γράψετε στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης, όπως στο παρά- 

      δειγµα που ακολουθεί:   

          21 = (16 + 4 + 1) = 1⋅16 + 0⋅8 + 1⋅4 + 0⋅2 + 1⋅1 = 1⋅24 + 0⋅23 + 1⋅22 + 0⋅2 + 1⋅1  

                                      = 10101(2)   

 

      (i)    9 = ………………………………………………………………………………...    

      (ii)  18 = ………………………………………………………………………………..         

      (iii) 36 = ……………………………………………………………………………….. 

 

7.   Ένας αριθµός µετατρέπεται από το δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης στο δυαδικό 

      και στο δυαδικό σύστηµα γράφεται µε τέσσερα ψηφία. Ποιος µπορεί να είναι ο  

      αριθµός αυτός;   
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8.   Το δυαδικό σύστηµα αρίθµησης σήµερα χρησιµοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπο- 

      λογιστές και στα κοµπιουτεράκια αφού κάθε ηλεκτρονικό τους κύκλωµα µπορεί να 

      βρεθεί σε δύο καταστάσεις: να διαρρέεται ή να µη διαρρέεται από ρεύµα. Οι δύο  

      αυτές καταστάσεις αντιστοιχούν στα ψηφία 1 και 0 του δυαδικού συστήµατος. Έτσι,  

      στο εσωτερικό τους ένας αριθµός µπορεί να παρασταθεί µόνο στο δυαδικό σύστηµα,  

      οπότε και οι πράξεις θα γίνονται στο σύστηµα αυτό. Ειδικό πρόγραµµα µετατρέπει  

      από το δεκαδικό στο δυαδικό τους αριθµούς που εισάγουµε και αντίστροφα από το 

      δυαδικό στο δεκαδικό για την έξοδο. Μία αναπαράσταση της διαδικασίας αυτής δί- 

      νεται στην παρακάτω δραστηριότητα.  

 

      Να συµπληρώσετε τα κενά κελιά του παρακάτω πίνακα σύµφωνα µε τις αντί- 

      στοιχες επικεφαλίδες όπως στην πρώτη στήλη.   

 

Είσοδος

 

Ε   π   ε   ξ   ε   ρ   γ   α   σ   ί   α 

 

 

   Έξοδος 

 

   

Εισαγωγή 

των αριθ- 

µών και   

της  

πράξης 

 

 Μετατροπή των  

αριθµών που έχουν  

εισαχθεί από το  

δεκαδικό σύστηµα στο 

δυαδικό 

 

  Εκτέλεση της πρόσθεσης των δύο αριθµών 

         στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης 

 

(Βάζουµε τις µονάδες κάτω από τις µονάδες,  

τις δυάδες κάτω από τις δυάδες, τις τετράδες 

κάτω από τις τετράδες κ.ο.κ.)   

Μετατροπή του  

αποτελέσµατος  

από το δυαδικό σύ-

στηµα στο  

δεκαδικό 

Εµφάνιση του 

αποτελέσµατος 

στο δεκαδικό  

σύστηµα αρίθ- 

µησης  
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