
ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1. Να διατάξετε τους αριθμούς από το μικρότερο στον μεγαλύτερο

α)  0,107 0,017 0,170 0,7 0,071

       0,017<0,071<0,107<0,170<0,7

β) 34, 5 34, 49 35, 05 35, 51 350, 5

34,49<34,5<35,05<35,51<350,5

2. Να υπολογίσεις τα παρακάτω με τον νου

2,15+ 0,80 =2,95 3,90 – 0,95= 2,95 8, 75 +8,25=17

2,50– 0,60 = 1,9 4,40 – 2,25= 2,15 14, 50 – 0,55=13,95

1,20– 0,75 =0,45 2,5 + 0,9= 3,4 3,20 – 0,80=2,4

4,75+0,8=5,55 14,30+13,80=28,1 0,45 + 2,06=2,51

5,4+3,8= 9,2 3,40 +0,90=4,3 7,2 -4,90=2,3

3. Η Μαρία πρόσθεσε τους αριθμούς 127,98+15.895,9. Τι αποτέλεσμα βρήκε;

Α) 1.602,388 Β) 16.203,88 Γ)17.175,7 Δ) 16.914,18 Ε) 1.717,75

Εδώ υπάρχει ένα λαθάκι. Το σωστό είναι  16.023,88

4. Γράφω έναν δεκαδικό αριθμό για κάθε περίπτωση

Βρίσκεται ανάμεσα στο 13 και στο 14 (13,1  13,2  13,3   13,4   13,5   13,6   13,7   13,8  13.9)

Πλησιάζει πολύ το 36,5    (36, 4   ή  36, 6  ή 36, 3 ή  36, 7   κτλ)

Είναι 1.000 φορές μικρότερος από το 1      0,001

Αν τον πολλαπλασιάσω με το 100, θα βρω 1       0,01

Είναι ο μεγαλύτερος δεκαδικός αριθμός με τριψήφιο δεκαδικό μέρος και
μονοψήφιο ακέραιο μέρος            9, 999

Είναι ο μικρότερος δεκαδικός αριθμός με τριψήφιο δεκαδικό μέρος και
τριψήφιο ακέραιο μέρος      100,001

Είναι ο μικρότερος δεκαδικός αριθμός με μονοψήφιο ακέραιο μέρος 
και μονοψήφιο δεκαδικό μέρος   1,1



5. Ο Σοφοκλής πλήρωσε για ένα παντελόνι , ένα πουκάμισο και ένα ζευγάρι παπούτσια 140 

ευρώ. Να βρεις πόσο κόστισαν το παντελόνι και τα παπούτσια αν ξέρεις ότι το πουκάμισο 

κόστισε 25,5 ευρώ και τα παπούτσια ήταν ακριβότερα από το πουκάμισο κατά 29,86 ευρώ.

25,5 ευρώ κόστιζε το πουκάμισο

25,5 +29,86 =  55,36 ευρώ κοστίζουν τα παπούτσια

55,36 + 25,5= 80,86 ευρώ και τα δύο μαζί

140-  80,86 = 59,14 ευρώ κοστίζει το παντελόνι

6. Λύνω κάθετα:
α) 3,78 + 12 + 61,904 + 7,8 
= 85,484

β) 323 – 178,966 
=144,034

γ) 4,28 x 3,19 = 13,6532

δ)12:96= 0,125 (το 96 
δε χωράει στο 12 οπότε 
βάζω  μηδέν στο πηλίκο,
υποδιαστολή και βάζω 
κι ένα μηδενικό στο 12)

ε) 10,419 : 2,3 =  4,53  (δεν 
ξεχνώ εδώ να πολλαπλασιάσω
με το 10 για να μπορέσω να 
διαιρέσω)

στ) 0,0001 : 0,002 
=0,05 (πριν διαιρέσω θα
πολλαπλασιάσω με το 
1000)

ζ) 631,22 : 74 = 8,53 (εδώ δε 
χρειάζεται να 
πολλαπλασιάσω, κάνω 
κανονικά τη διαίρεση και 
μόλις φτάσω στην 
υποδιαστολή, βάζω 
υποδιαστολή στο πηλίκο)


