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Κεφάλαιο 3o: Δεκαδικοί αριθμοί 
Α.3.1. Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί - 

Διάταξη δεκαδικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση 

�

 
Η θέση των ψηφίων σε έναν 

αριθμό προσδιορίζει την τάξη 

του̋ (δηλαδή την αξία του̋ 

σε συγκεκριμένε̋ μονάδε̋). 

 
Κάθε δεκαδικό̋ αριθμό̋ έχει: 

α) ακέραιο μέρο̋, 

β) δεκαδικό μέρο̋, 

τα οποία διαχωρίζονται από 

την υποδιαστολή. 

 
Στο δεκαδικό μέρο̋ οι τάξει̋ 

είναι τα δέκατα, τα εκατοστά, 

τα χιλιοστά, τα δεκάκι̋ 

χιλιοστά, τα εκατοντάκι̋ 

χιλιοστά, τα εκατομμυριοστά 

κ.λπ. 

Στο ακέραιο μέρο̋ οι τάξει̋ 

είναι σε Μονάδε̋, Δεκάδε̋, 

Εκατοντάδε̋ κ.λπ. 

 
Δέκα μονάδε̋ μία̋ τάξη̋ 

είναι μία μονάδα 

μεγαλύτερη̋ τάξη̋. 

 
Κάθε φυσικό̋ μπορεί να 

γραφεί ω̋ δεκαδικό̋, με 

μηδενικό δεκαδικό μέρο̋. 

 
Τα μηδενικά στην αρχή του 

ακεραίου μέρου̋ ή στο τέλο̋ 

του δεκαδικού, είναι σα να 

μην υπάρχουν. 

 
Στου̋ υπολογιστέ̋ και σε 

ορισμένε̋ χώρε̋, για το 

διαχωρισμό του ακέραιου 

από το δεκαδικό μέρο̋, αντί 

του κόμματο̋ « , », 

χρησιμοποιείται η τελεία 

« . ». (π.χ.: 5.124 αντί του 

5,124) 

1. Δραστηριότητα 

(α) Να καταγράψετε έναν τετραψήφιο φυσικό αριθμό με 4 διαφορετικά ψηφία. 

 .....................................................................................................................................  

(β) Να προσδιορίσετε τι̋ μονάδε̋, τι̋ δεκάδε̋, τι̋ εκατοντάδε̋ και τι̋ χιλιάδε̋ του 

παραπάνω αριθμού. 

 .....................................................................................................................................  

(γ) Να καταγράψετε έναν δεκαδικό αριθμό. 

 .....................................................................................................................................  

(δ) Να προσδιορίσετε στον δεκαδικό αριθμό 7435,62 τι̋ μονάδε̋, τι̋ δεκάδε̋, τι̋ 

εκατοντάδε̋, τι̋ χιλιάδε̋, τα δέκατα, τα εκατοστά. 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

(ε) Για να γίνουν τα δέκατα 7 στον παραπάνω αριθμό, πόσα εκατοστά χρειάζονται; 

 .....................................................................................................................................  

(στ) Να γράψετε έναν φυσικό αριθμό. Στη συνέχεια να τον γράψετε ω̋ δεκαδικό 

αριθμό. 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

(ζ) Τι σχέση έχουν οι αριθμοί σε καθένα από τα παρακάτω ερωτήματα. 

(i) 7,500 και 7,5 (ii) 005,2 και 5,2 
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Αν δύο δεκαδικοί αριθμοί 

αρχίζουν από ψηφίο τη̋ 

ίδια̋ τάξη̋, μεγαλύτερο̋ 

είναι αυτό̋ που έχει το 

μεγαλύτερο ψηφίο στην 

αρχική τάξη. 

Να γράψετε δύο τέτοιου̋ 

δεκαδικού̋ αριθμού̋. 

 ...........................................  

 ...........................................  

 
Αν δύο δεκαδικοί αριθμοί 

αρχίζουν από το ίδιο ψηφίο 

τη̋ ίδια̋ τάξη̋, μεγαλύτερο̋ 

είναι εκείνο̋ που έχει το 

αμέσω̋ επόμενο ψηφίο 

μεγαλύτερο. 

Να γράψετε δύο τέτοιου̋ 

δεκαδικού̋ αριθμού̋. 

 ...........................................  

 ...........................................  

 
Για να στρογγυλοποιήσετε 

ένα δεκαδικό αριθμό: 

– Προσδιορίζετε τη δεκαδική 

τάξη στην οποία θα γίνει η 

στρογγυλοποίηση. 

– Εξετάζετε το ψηφίο τη̋ 

αμέσω̋ μικρότερη̋ τάξη̋. 

Ø Αν αυτό είναι μικρότερο 

του 5, το ψηφίο αυτό 

και όλα τα ψηφία των 

μικρότερων τάξεων 

μηδενίζονται. 

Ø Αν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5, το ψηφίο 

αυτό και όλα τα ψηφία 

των μικρότερων τάξεων 

μηδενίζονται και το 

ψηφίο τη̋ τάξη̋ 

στρογγυλοποίηση̋ 

αυξάνεται κατά 1. 

 

2. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpa3_1.ggb. 

(α) Επιλέξτε δύο από του̋ αριθμού̋ και 

προσπαθήστε να του̋ γράψετε ολογράφω̋. 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

(β) Προσπαθήστε να του̋ τοποθετήσετε σε αύξουσα σειρά στο δεξί πλαίσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Με βάση του̋ αριθμού̋ που έχετε τοποθετήσει σε αύξουσα τάξη, να 

στρογγυλοποιήσετε στη μονάδα του̋ 6 αριθμού̋ που έχουν επισημανθεί. Εργαστείτε 

στο μικροπείραμα mpa3_2.ggb. 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

3. Στα τρία τρίμηνα στο μάθημα τη̋ πληροφορική̋ τη̋ α΄ γυμνασίου, τρει̋ μαθητέ̋ 

έλαβαν του̋ βαθμού̋ που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Να υπολογίσετε 

το μέσο όρο του μαθητή και να τον στρογγυλοποιήσετε στη μονάδα. 

 α τρίμηνο β τρίμηνο γ τρίμηνο Μέσο̋ όρο̋ Τελικό̋ βαθμό̋ 

1ο̋ μαθητή̋ 18 18 20   

2ο̋ μαθητή̋ 19 19 20   

3ο̋ μαθητή̋ 19 20 20   

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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Δεκαδικό κλάσμα 

 
Δεκαδικό κλάσμα λέγεται το 

κλάσμα που έχει παρονομα-

στή μια δύναμη του 10. 

 

 
Στην περίπτωση που το πηλίκο 

δεν είναι ακριβέ̋, συνήθω̋ ο 

δεκαδικό̋ αριθμό̋ γράφεται 

με προσέγγιση δέκατου ή 

εκατοστού ή χιλιοστού κλπ. 

 

 
Οι δεκαδικοί αριθμοί και τα 

δεκαδικά κλάσματα είναι 

διαφορετικέ̋ αναπαραστάσει̋ 

των ίδιων αριθμών. 

 

 
Κάθε δεκαδικό̋ αριθμό̋ γρά-

φεται ω̋ δεκαδικό κλάσμα, 

αν ω̋ αριθμητή γράψετε τον 

αριθμό χωρί̋ την υποδιαστο-

λή και ω̋ παρονομαστή δύ-

ναμη του 10 με τόσα μηδε-

νικά, όσα και τα δεκαδικά 

ψηφία του αριθμού. 

 

 
Κάθε δεκαδικό κλάσμα 

γράφεται ω̋ δεκαδικό̋ 

αριθμό̋, με τόσα δεκαδικά 

ψηφία όσα μηδενικά έχει ο 

παρονομαστή̋ του. 

 

 
Για να μετατρέψετε ένα 

κλάσμα σε δεκαδικό κλάσμα: 

1. Μετατρέπετε το κλάσμα 

σε δεκαδικό αριθμό. 

2. Μετατρέπετε τον 

δεκαδικό αριθμό σε 

δεκαδικό κλάσμα. 

 

4. Στον δεκαδικό αριθμό 0, 9 λείπουν δύο ψηφία του. 

(α) Συμπληρώστε τα κενά έτσι, ώστε κανένα ψηφίο του αριθμού να μην είναι ίδιο με άλλο. 

(β) Βρείτε ποιο̋ είναι ο μεγαλύτερο̋ ή ο μικρότερο̋ δεκαδικό̋ που μπορείτε να γράψετε; 

 ............................................................................................................................................  

5. Όταν κάποια στιγμή σα  ̋έβαλαν θερμόμετρο για να δουν τη θερμοκρασία σα ,̋ ακούσατε 

το εξή̋: «Έχει  ̋δέκατα!». Τι σημαίνει αυτή η έκφραση; 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

6. Έστω ο δεκαδικό̋ αριθμό̋ 0,5. Δώστε ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται αυτό 

τον αριθμό για να εκφράσετε κάποια αγορά. 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

7. Καταγράψτε τέσσερα δεκαδικά κλάσματα που το καθένα να έχει διαφορετικό 

παρονομαστή από το άλλο. 

 ............................................................................................................................................  

8. Να γράψετε τα ακόλουθα κλάσματα, ω̋ δεκαδικού̋ αριθμού̋ με την εκτέλεση των 

αντίστοιχων διαιρέσεων: 

(α) 
20

4
 (β) 

50

8
 (γ) 

520

67
 

 

 

 

 

9. Να γράψετε, ω̋ κλάσματα, του̋ δεκαδικού̋ αριθμού̋: (α) 2,35 και (β) 0,348. 

(α) 2,35 (β) 0,348 

 

 

 

10. Να γράψετε, ω̋ δεκαδικού̋ αριθμού̋, τα κλάσματα: 

(α) 
314

100
 (β) 

769

1000
 

 

Τι παρατηρείτε σε σχέση με την γραφή του δεκαδικού αριθμού και το πλήθο̋ των 

δεκαδικών ψηφίων που έχει; 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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11. Να μετατρέψετε το κλάσμα 
10

8
σε δεκαδικό κλάσμα. 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

12. Να τοποθετήσετε στην ευθεία των αριθμών του̋ δεκαδικού̋ αριθμού̋: 

(α) 0,8 (β) 1,35 

 

 

 

 

Καταγράψτε τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετήσετε ένα δεκαδικό αριθμό στην 

ευθεία των αριθμών σε σχέση με την γραφή του δεκαδικού αριθμού; 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

13. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpa3_3.ggb. 
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Α.3.3. Υπολογισμοί με τη βοήθεια υπολογιστή τσέπη̋ 

�

 

Τυπική προβολή 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Προτεραιότητα πράξεων: 

· Προηγούνται οι πράξει̋ 

μέσα στι̋ παρενθέσει̋. 

· Δυνάμει̋ 

· Πολλαπλασιασμοί και 

Διαιρέσει̋ 

· Προσθέσει̋ και 

Αφαιρέσει̋ 

Οι πράξει̋ ίδια̋ 

προτεραιότητα̋ εκτελούνται 

από αριστερά προ̋ τα δεξιά. 

Τα σύμβολα για τι̋ βασικέ̋ πράξει̋ είναι τα ακόλουθα: 

 

,            ,           και  

 

Με το πάτημα του πλήκτρου             στην οθόνη εμφανίζεται το αποτέλεσμα τη̋ πράξη̋. 

 

 

14. Να καταγράψετε τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να εκτελέσετε τι̋ πράξει̋: 

(α) Άθροισμα των αριθμών 128,35 και 59,003 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

(β) Διαφορά των αριθμών 752 και 38,498 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

(γ) Γινόμενο των αριθμών 1520,39 και 3,759 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

(γ) Πηλίκο των αριθμών 859 και 10,19 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Τα ακόλουθα πλήκτρα αποτελούν βοηθητική μνήμη: 

 

εμφανίζει στην οθόνη τον αριθμό που είναι τοποθετημένο̋ 

στη μνήμη, 

 

σβήνει το περιεχόμενο τη̋ μνήμη̋ και 

 

προσθέτει στον αριθμό που υπάρχει στη μνήμη το 

περιεχόμενο τη̋ οθόνη̋ 

 

αφαιρεί από τον αριθμό που υπάρχει στη μνήμη το 

περιεχόμενο τη̋ οθόνη̋ 

 

15. Να καταγράψετε τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την τιμή τη̋ 

αριθμητική̋ παράσταση̋: (1,5 : 3 + 0,4 · 7) · 5 – 31,2 : (0,9 · 2 +  3,3 : 1,1 ) με τη 

χρήση υπολογιστή τσέπη̋ ή την αριθμομηχανή του υπολογιστή σε τυπική προβολή. 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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Επιστημονική Προβολή 

 
 

Ένα̋ επιστημονικό̋ υπολογιστή̋ τσέπη̋ ή η επιστημονική προβολή τη̋ αριθμομηχανή̋ 

του υπολογιστή περιλαμβάνει και σύμβολα για άλλε̋ πράξει̋, όπω̋ την πράξη τη̋ 

δύναμη̋, αλλά και την χρήση των παρενθέσεων. 

 

Με το πλήκτρο             μπορείτε να υπολογίσετε δυνάμει̋. 

 

Αρχικά πληκτρολογείτε την βάση 

Στη συνέχεια πατάτε το παραπάνω πλήκτρο και  

Τέλο̋, πληκτρολογείτε τον εκθέτη. 

 

16. Να υπολογίσετε με τη χρήση υπολογιστή τσέπη̋ ή την αριθμομηχανή του 

υπολογιστή τι̋ δυνάμει̋ και να καταγράψετε το αποτέλεσμα: 

(α) 2,52
1
  .................................................................................................................. 

(β) 2,52
2
  .................................................................................................................. 

(γ) 2,52
3
  .................................................................................................................. 

(α) 0,22
1
  .................................................................................................................. 

(β) 0,22
2
  .................................................................................................................. 

(γ) 0,22
3
  .................................................................................................................. 

Τι παρατηρείτε ανάμεσα στι̋ δυνάμει̋ με την ίδια βάση και το αποτέλεσμα 

τη̋ πράξη̋; 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

17. Ποια αριθμητική παράσταση υπολογίζεται, με τι̋ παρακάτω πράξει̋ που έχουν 

γίνει στο κομπιουτεράκι και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα;  

7,28   5,2   0,4   ?  5,8   4,2   ?  

2,4   7,1   ?  5  ?  0,1   ?  

2,03   0,47   ?  3,2   ?   ?  ? 

 

18. Πώ̋ μπορούν να αξιοποιηθούν οι παρενθέσει̋                  σε έναν επιστημονικό 

υπολογιστή τσέπη̋ ή στην επιστημονική προβολή τη̋ αριθμομηχανή̋ του 

υπολογιστή; 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................... 
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Ασκήσει̋ προ̋ λύση 

 

3.1. Δίνονται τα ψηφία 4, 1, 5, 6, 9, 2, 7. Αφού τοποθετήσετε τα ψηφία σε αύξουσα σειρά, να τοποθετήσετε 

υποδιαστολή, ώστε να προκύψει αριθμό̋ ο οποίο̋ θα βρίσκεται μεταξύ των: 

Α. 1 και 10 

Β. 100 και 1.000 

Γ. 1.000 και 10.000 

 

3.2. Να συμπληρώσετε το ψηφίο που λείπει στον αριθμό 12,£7 αν γνωρίζετε ότι, όταν ο αριθμό̋ 

στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δέκατο, γίνεται ίσο̋ με 12,6. 

 

3.3. Αν είναι x = 3,4, y = 2,7 και z = 6,3, να υπολογίσετε τα αθροίσματα: 

Α. x + y 

Β. y + z 

Γ. z + x 

Δ. x + y + z 

 

3.4. Αν x = 19,2 - 13,8 και y = 93,5 - 87,3, να κάνετε τι̋ πράξει̋: 

Α. y - (y - x) + 4 

Β. x + y - (y + 2) 

Γ. x - (y - 5) 

 

3.5. Να κάνετε τι̋ πράξει̋: 

Α. 12,34 + 6,09 - 12,98 + 1,56 

Β. 0,304 + 2,06 - 1,99 + 1,002 

 

3.6. Να κάνετε τι̋ πράξει̋: 

Α. (12,5 : 10) - (846 : 1.000) + (313 : 100) 

Β. (0,03 : 0,1) + (0,6 : 0,001) - (0,7 : 0,01) 

 

3.7. Να υπολογίσετε τι̋ τιμέ̋ των παραστάσεων: 

Α. ( )
22

20 x 20 x× + × , όταν x = 0,1 

Β. 2
y 2 y 0,3+ × - , όταν y = 0,4 

 

3.8. Αν x - y = 3 και z = w = 1,5, να υπολογίσετε την τιμή τη̋ παράσταση̋: 

( ) ( ) ( ) ( )22 2 2K 13 x 3 2 y 1,4:0,14 w x y z 2 3 z= × - + × + × + - × + - ×  

 

3.9. Τα 
4

5
 του λίτρου γάλακτο̋ κοστίζουν 0,8 ευρώ. Να υπολογίσετε πόσο κοστίζουν: 

Α. το 
1

5
 

Β. το 1 λίτρο 

Γ. τα 3 λίτρα 

 

3.10. Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων: 

Α. ( )23,4 2,1 19 0,01 0,05- - × +   

Β. ( ) ( )
2014 4

2 3
6 3 4 5 9 1,8:0,9 4 2 18 0,5:0,01+ × - × - + + × -  
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3.11. Μια μικρή οικογενειακή γαλακτοβιομηχανία διαθέτει 950 κιλά γάλα και θέλει να τα συσκευάσει σε μπουκάλια 

χωρητικότητα̋ 2 λίτρων το καθένα. Πόσα δοχεία θα χρειαστεί; 

 

3.12. Η περίμετρο̋ ενό̋ τετραγώνου είναι 52,4 dm.Να υπολογίσετε την πλευρά του. 

 

3.13. Να υπολογίσετε το εμβαδόν ορθογωνίου που έχει μήκο̋ 1,3 m και πλάτο̋ 4,7 m. 

 



 

 

 


