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Με  τη στρογγυλοποίηση αντικαταστήσαμε έναν αριθμό με κάποιον λίγο μικρότερο 
ή λίγο μεγαλύτερό του.

Με  τη στρογγυλοποίηση αντικαταστήσαμε (ή όχι) το ψηφίο των Μονάδων Χιλιάδων
και τα υπόλοιπα ψηφία που είναι δεξιά τους με το 0 .

Η στρογγυλοποίηση έγινε ως εξής:
Πρώτα προσδιορίσαμε τη θέση του ψηφίου του αριθμού που θα κάναμε τη στρογγυλοποίηση. (ΜΧ)

0, 1, 2, 3 ή 4, τότε αντικαταστήσαμε το ψηφίο αυτό και όλα όσα είναι δεξιά του με το 0
Έπειτα εξετάσαμε το ψηφίο που βρίσκεται στην αμέσως επόμενη δεξιά θέση.
Αν ήταν:
και αφήσαμε ίδιο το ψηφίο της θέσης που κάναμε τη στρογγυλοποίηση.

5, 6, 7, 8 ή 9, τότε αντικαταστήσαμε το ψηφίο αυτό και όλα όσα είναι δεξιά του με το 0Ενώ αν ήταν:
και αυξήσαμε κατά μία μονάδα το ψηφίο της θέσης που κάναμε τη στρογγυλοποίηση.



Πληθυσμός, έκταση, βάρος,  εμβαδόν, χρόνος,  … και όλα τα μεγέθη που δεν απαι-
τείται ακριβής μέτρηση.

Δεν μπορούμε να στρογγυλοποιήσουμε τον  αριθμό 
κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό 
στοιχείο μοναδικότητας και αντιστοιχεί μόνο στο συγκεκριμένο 
αυτοκίνητο.

Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία της στρογγυλοποίησης σε αριθμούς 
που χρησιμοποιούνται ως κώδικας επικοινωνίας και δηλώνουν μοναδικότητα όπως :  ο 
τηλεφωνικός αριθμός, ο αριθμός ταυτότητας, το ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), 
το ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), η  διεύθυνση, ο ΤΚ (ταχυδρομικός 
κώδικας), … και φυσικά ο αριθμός κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου.





Η στρογγυλοποίηση γίνεται ως εξής:

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 που είναι το ψηφίο 1 .

3. Τότε  αντικαθιστούμε το ψηφίο 

αυτό και όλα όσα είναι δεξιά του 

με το 0 και αφήνουμε ίδιο το ψηφίο της  θέσης στην οποία κάνουμε τη στρογγυλοποίηση.

που είναι οι Εκατοντάδες  Μονάδες , δηλαδή το ψηφίο 2 .

Άρα η  στρογγυλοποίηση του φυσικού αριθμού 45.210 στις Εκατοντάδες δίνει τον αριθμό 45.200.
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Η στρογγυλοποίηση γίνεται ως εξής:

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 που είναι το ψηφίο 5.
3. 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.

που είναι οι Εκατοντάδες Χιλιάδες, δηλαδή το ψηφίο 4 .

Η Αγγελική υπολόγισε ότι το άθροισμα στρογγυλοποιώντας τους αριθμούς στις Μονάδες Χιλιάδες.

83.456.057

83.500.000.

5.134    +   6.237 

5.000    +   6.000  = 11.000



Η Δανάη στρογγυλοποίησε στην θέση

των Μονάδων Χιλιάδων.

8.978    - 4.209 

9.000    - 4.200  = 4.800

190     Χ 110 

200     Χ 100 = 20.000

Ο Νίκος στρογγυλοποίησε στην θέση 

των  Εκατοντάδων Μονάδων.

3.565     : 6 

3.600     :       6 =  600

Ο Αντρέι στρογγυλοποίησε τον διαιρετέο  στην 

θέση  των  Εκατοντάδων Μονάδων.






