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1. Απάντησε με συντομία και ακρίβεια στις ερωτήσεις: 

 

 Ποιοι αριθμοί λέγονται «φυσικοί» και ποιοι είναι αυτοί; 

 

Βιβλίο Μαθητή σελ. 10 

 

 Σύμφωνα με την αντιμεταθετική ιδιότητα τι μπορούμε να κάνουμε στην 

πρόσθεση και στον πολλαπλασιασμό; Γράψε και από ένα παράδειγμα … 

 

Βιβλίο Μαθητή σελ. 18 (πρόσθεση) και σελ. 20 (πολ/σμός) 

 

 Τι ονομάζουμε αριθμητική παράσταση; 

 

Βιβλίο Μαθητή σελ. 24 

 

 Με ποιά σειρά εργαζόμαστε σε μια αριθμητική παράσταση που έχει παρενθέσεις 

και όλων των ειδών τις πράξεις; 

 

Βιβλίο Μαθητή σελ. 24 

 

 

2.  Να διατάξεις τους παρακάτω αριθμούς αρχίζοντας από τον μικρότερο 

χρησιμοποιώντας τα σύμβολα της ανισότητας: 

 

2,7        2,3        2,67       2,4       2.42        2,15       2,55            2,18           2,34            

 

2,15<2,18<2,3<2,34<2,4<2,42<2,55<2,67<2,7 

 

 

3.  Στρογγυλοποίησε τους παρακάτω αριθμούς στην τάξη (στο ψηφίο) …: 

 

 των δεκάδων: 673 -> 670        5390 -> 5.390         2038 -> 2.040 

 των δεκάτων: 89,56 -> 89,60       6,78 -> 6,80          3456,897 -> 3.456,900 

 των μονάδων  χιλιάδων: 74867 -> 75.000           987,56 -> 1.000,00 



 

 των μονάδων εκατομμυρίων: 8907654 -> 9.000.000    7654356778 -> 

7.654.000.000 

 

4. Γράψε τους δεκαδικούς αριθμούς: 

 

Πέντε χιλιοστά = 0,005   

Εκατόν τριάντα δέκατα = 13,0 

Τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά = 4,15  

Πέντε κιλά και είκοσι πέντε γραμμάρια = 5,025  

Τέσσερα και έξι εκατοστά = 4,06 

Πέντε ακέραιες μονάδες και οχτώ χιλιοστά = 5,008 

Πενήντα πέντε χιλιοστά = 0,055 

Εκατόν πέντε ακέραιες μονάδες και ένα χιλιοστό = 105,001 

 

5. Βάλε την υποδιαστολή στην κατάλληλη θέση, ώστε: 

 
 Το 6 να δηλώνει δέκατα  4,6742  3,650  17,69  

 Το 3 να δηλώνει εκατοστά  2,5342  4,639  0,7300  

 Το 4 να δηλώνει χιλιοστά  2,6542  3,5747635     0,01420 

 

6. Διάβασε προσεκτικά το παρακάτω πρόβλημα: 

 

« Ένα παιδάκι είχε στον κουμπαρά του 350 ευρώ. Στις 26 Αυγούστου 2011, στις 6 

το απόγευμα, γιόρτασε τα 8
α
 γενέθλιά του. Στα γενέθλια αυτά, ο παππούς και η 

γιαγιά του τού έδωσαν από 50 ευρώ ο καθένας ως δώρο. Τα χρήματα αυτά τα 

έβαλε στον κουμπαρά του μαζί με εκείνα που του έδωσαν η μητέρα του και η 

νονά του (από 60 ευρώ η καθεμιά). Πόσα χρήματα έχει τώρα στον κουμπαρά 

του;» 

 

      Λύσε το πρόβλημα με αριθμητική παράσταση και δώσε την απάντηση. 

 

 Λύση: 

 

350+50*2+60*2=350+100+120=570 

 

 Απάντηση: 570 ευρώ έχει τώρα στον κουμπαρά του. 

 

 

7. Λύσε τις αριθμητικές παραστάσεις: 

 

 4+(3*8)-(24:6)+10=4+24-4+10=28-4+10=24+10=34 

 7*8+5*6+40:8-15:5=56+30+5-3=86+5-3=91-3=88 



 

 

 

8. Κάνε τις πράξεις: 

 

 58,89*100= 5.889 

 3,450*0,01= 0,0345 

 400:0,001= 400.000 

 250,85:10= 25,085 

 

 

9. Μετάτρεψε σε κλάσματα τους δεκαδικούς αριθμούς και το αντίστροφο: 

 

 34,76= 3.476/100 

 3,1 = 31/10 

 34,378 = 34.378/1.000 

 4,453 = 4.453/1.000 

 0,018 = 18/1.000 

 
100

23
 = 0,23 

 
10

38
 = 3,8 

 
1000

347
 = 0,347 

 
1000

3456
 = 3,456 

 
10

656
 = 65,6 

 

http://stin-st-taxi.blogspot.com/2013/03/blog-post_28.html 

Παιχνίδι με ποσοστά (κάντε αντιγραφή και επικόλληση – χρειάζεται το Αdope flash 

για να παίξει). Προσπαθήστε επίσης να λύσετε και τους μαθηματικούς γρίφους, που 

έχω αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας (ας γίνουν και με βοήθεια)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stin-st-taxi.blogspot.com/2013/03/blog-post_28.html


 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Ποιες αξίες διδάσκει ο αθλητισμός; 
 
Η άθληση, η σωματική άσκηση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινής δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου. 
Είναι μέσο παιδείας που διδάσκει τον σεβασμό, την αυτοπειθαρχία, τις αρχές του 
τίμιου και δίκαιου αγώνα, το ομαδικό πνεύμα, τη συντροφικότητα και την 
καταπολέμηση του ρατσισμού. 
 
 
 Γιατί η άθληση ήταν κοινό στοιχείο σε όλους τους αρχαίους Έλληνες; 
 
«Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ» έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες και το εννοούσαν. Η 
άθληση γι’ αυτούς ήταν τρόπος ζωής. Είχαν καταλάβει τη σημασία της σωματικής 
άσκησης και τη χρησιμοποιούσαν όχι μόνο ως μέσο απόκτησης δύναμης αλλά και 
αρετής. Η άσκηση αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
για όλους τους  Έλληνες. 
 
 
Αρνητικά στοιχεία τηλεόρασης. 
 
Αποσπά τα παιδιά από τα μαθήματά τους. 
Τα παιδιά γίνονται αντικοινωνικά αφού αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 
τηλεόραση παρά στους φίλους τους. 
Προβάλλει αρνητικά πρότυπα συμπεριφοράς. 
Βλέποντας προγράμματα χαμηλής ποιότητας  ο άνθρωπος γίνεται  άβουλος 
και ανίκανος. 
Εξαιτίας των πολλών διαφημίσεων αγοράζεις περισσότερα απ’ όσα πραγματικά 
χρειάζεσαι. 
 
 
Θετικά στοιχεία τηλεόρασης. 
 
Μας ταξιδεύει, μας μεταφέρει σε όλο τον κόσμο. 
Μας δείχνει τα μυστικά της φύσης, της επιστήμης, της ζωής. 
Μας προβάλλει ζωντανή την επικαιρότητα. 
Μας ψυχαγωγεί, μας διασκεδάζει. 
Μας ξεναγεί σε αρχαιολογικούς χώρους. 
Με τη βοήθεια της τηλεόρασης μπορούμε να δούμε και να  ακούσουμε τα 
αγαπημένα μας μουσικά συγκροτήματα. 
Χάρη σ΄ αυτήν γνωρίζουμε μεγάλα ταλέντα του κινηματογράφου, του θεάτρου, της 
ζωγραφικής της ποίησης, της πολιτικής και του αθλητισμού. 


