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Η Δανάη στρογγυλοποίησε τους παρακάτω αριθμούς. Να παρατηρήσεις τον πίνακα και να

συμπληρώσεις σε ποιο ψηφίο έγινε η στρογγυλοποίηση:

Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς 27
1η Άσκηση

Αριθμός Αριθμός μετά τη
στρογγυλοποίηση
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Οι δεκαδικοί αριθμοί (κοινοί) που μπορεί να έγινε η στρογγυλοποίηση και από τα 
τρία παιδιά είναι :

Η Δανάη, ο Νίκος και η Αγγελική στρογγυλοποίησαν σε διαφορετικό ψηφίο ο καθένας τον ίδιο

δεκαδικό αριθμό που είχε τρία δεκαδικά ψηφία. Μετά τη στρογγυλοποίηση κάθε παιδί έγραψε

τον δικό του δεκαδικό αριθμό. Ποιος μπορεί να είναι ο δεκαδικός αριθμός στον οποίο έγινε η

στρογγυλοποίηση;

2η Άσκηση

Αριθμός μετά τη
στρογγυλοποίηση

Ψηφίο στο οποίο έγινε
η στρογγυλοποίηση

Δανάη                    134 μονάδα

Δανάη:   133,501   - 133,502  … 133, 999  - 134,000  - 134,001  - 134,002  …  134,499   

Νίκος                     134,3                                δέκατα

Αγγελική                134,28                              εκατοστά

Νίκος:   134,250   - 134,251  … 134, 299  - 134,300  - 134,301  - 134,302  …  134,349   

Αγγελική:   134,275   - 134,276  - 134,277 - 134,278  - 134,279  - 134,280  - 134,281  -
134,282  - 134,283  - 134,284

134,275   - 134,276  - 134,277 - 134,278  - 134,279 -
134,280  - 134,281  - 134,282  - 134,283  - 134,284



Να τοποθετήσεις τον δεκαδικό αριθμό 3,669 στην παρακάτω αριθμογραμμή και να τον στρογ-

γυλοποιήσεις στα εκατοστά με τη βοήθεια της αριθμογραμμής.

Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

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

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

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

3η Άσκηση

 Η στρογγυλοποίηση του δεκαδικού αριθμού 3,669 θα γίνει αφού προσδιορίσουμε τη
θέση του ψηφίου του αριθμού στην οποία θα κάνουμε τη στρογγυλοποίηση(εκατοστά). 

Το ψηφίο που θα στρογγυλοποιήσουμε είναι το 6. 
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 Εξετάζουμε το ψηφίο που βρίσκεται στην αμέσως επόμενη δεξιά 
θέση (από το 6). Αυτό είναι το 9. 

3,669 

 Στη συνέχεια αντικαθιστούμε το ψηφίο 9 με το 0 και αυξάνουμε κατά μία μο-
νάδα το ψηφίο της θέσης στην οποία κάναμε τη στρογγυλοποίηση (το 6 γίνεται 7).

3,669 3,670=3,67 



Να βοηθήσεις τη Δανάη να στρογγυλοποιήσει τον αριθμό:

στις μονάδες: ………………………

στα δέκατα: …………………………

στα εκατοστά: ………………………

4η Άσκηση

Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς Ενότητα 5

3,99 
3,99 4 =4,000

3,99 
3,99 4 =4,000

3,99 
3,99 3,99 =3,990

Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς γίνεται όπως και στους φυσικούς αριθμούς.

1. Προσδιορίζουμε τη θέση του ψηφίου του αριθμού στην οποία θα κάνουμε τη στρογγυλοποίηση.

2. Εξετάζουμε το ψηφίο που βρίσκεται στην αμέσως επόμενη δεξιά θέση. Αν είναι:

 0, 1, 2, 3 ή 4, τότε αντικαθιστούμε το ψηφίο αυτό και όλα όσα είναι δεξιά του με το 0.

 5, 6, 7, 8 ή 9, τότε αντικαθιστούμε το ψηφίο αυτό και όλα όσα είναι δεξιά του με το 0 και

αυξάνουμε κατά μία μονάδα το ψηφίο της θέσης στην οποία κάνουμε τη στρογγυλοποίηση.



α)

Να τοποθετήσεις τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς στην αριθμογραμμή και να τους

στρογγυλοποιήσεις στον πλησιέστερο φυσικό αριθμό:

5η Άσκηση

0,6 2,5 2,1 1,4 2,8 0,3

0,1

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
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Να στρογγυλοποιήσεις τα μήκη των πλευρών στις

μονάδες και να βρεις πόσα περίπου χρήματα θα χρει-

αστούν για την περίφραξη του οικοπέδου, αν το ένα

μέτρο συρματοπλέγματος κοστίζει 5 €.

1ο Πρόβλημα

α)

61,02 μ. 61 μ. 76,78 μ. 77 μ.

69,14 μ. 69 μ. 80,53 μ. 81 μ.

61 + 77 + 69 + 81 = (61 + 69) + (81 + 77)  = 130 + 158  = 288 μ.

288 ● 5 =1.440 €



Διερεύνηση – Επέκταση

Η μητέρα της Αγγελικής αγόρασε έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή αξίας 594,95 € με 5 μηνιαίες δόσεις. Πόσα
ευρώ περίπου θα πληρώνει κάθε μήνα;

α)

594,95 € 600 €

Εκτίμηση.   600 : 5 = 120 €. 

 . 

594,95 € 595 €

Εκτίμηση.   595 : 5 = 119 €. 

 . 

594,95 € 595 €

Εκτίμηση.   600:5=120 και, επειδή το 595 είναι 5€ λιγότερο, 5:5=1€.

Άρα τελικά 119€.

 . 




