
ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α. Ορισµοί - Ιδιότητες 

 1. 

Κλάσµα ή κλασµατικός αριθµός λέγεται κάθε σύµβολο της µορφής  , όπου α και β είναι φυσικοί 
αριθµοί. Ο αριθµός α λέγεται αριθµητής του κλάσµατος και ο β παρονοµαστής του κλάσµατος. Ο 
παρονοµαστής ενός κλάσµατος µας δείχνει σε πόσα ίσα µέρη χωρίζουµε µια µονάδα και ο 
αριθµητής πόσα από αυτά τα ίσα µέρη παίρνουµε . 

λέγεται κάθε σύµβολο της µορφής  , όπου α και β είναι φυσικοί αριθµοί. Ο αριθµός α 
λέγεται αριθµητής του κλάσµατος και ο β παρονοµαστής του κλάσµατος. Ο παρονοµαστής ενός 
κλάσµατος µας δείχνει σε πόσα ίσα µέρη χωρίζουµε µια µονάδα και ο αριθµητής πόσα από αυτά τα ίσα 
µέρη παίρνουµε . 

   

 2. Οµώνυµα είναι τα κλάσµατα που έχουν τον ίδιο παρονοµαστή. ∆ύο ή περισσότερα κλάσµατα που δεν είναι 
οµώνυµα λέγονται ετερώνυµα . 

   

 3. 

Το κλάσµα  είναι και το πηλίκο της διαίρεσης του φυσικού αριθµού α δια του φυσικού αριθµού β, 

δηλαδή είναι   

   

 4. Ειδικές περιπτώσεις κλασµάτων 

(α)   

(β)   

(γ)  

   

 5. (α)∆ικαιούµαστε να πολλαπλασιάσουµε και τον αριθµητή και τον παρονοµαστή ενός κλάσµατος µε τον ίδιο 
όµως αριθµό. Το κλάσµα που θα προκύψει ειναι ισοδύναµο µε το αρχικό. 

(β)∆ικαιούµαστε να διαιρέσουµε και τον αριθµητή και τον παρονοµαστή ενός κλάσµατος µε τον ίδιο όµως 
αριθµό. Το κλάσµα που θα προκύψει είναι ισοδύναµο µε το αρχικό (Απλοποίηση κλάσµατος )  

   

 6. Τροπή ετερώνυµων κλασµάτων σε οµώνυµα 

Για να τρέψουµε ετερώνυµα κλάσµατα σε οµώνυµα εργαζόµαστε όπως το πιο κάτω παράδειγµα 

Παράδειγµα 

Να µετατραπούν σε οµώνυµα τα κλάσµατα   
Λύση 

Βρίσκουµε το Ε.Κ.Π. των παρονοµαστών 3, 8 και 12 που είναι το 24, δηλαδή Ε.Κ.Π. (3, 8, 12) = 24. 

Βρίσκουµε το Ε.Κ.Π. των παρονοµαστών 3, 8 και 12 που είναι το 24, δηλαδή Ε.Κ.Π. (3, 8, 12) = 24. 

Βρίσκουµε το Ε.Κ.Π. των παρονοµαστών 3, 8 και 12 που είναι το 24, δηλαδή Ε.Κ.Π. (3, 8, 12) = 24. 

Βρίσκουµε το Ε.Κ.Π. των παρονοµαστών 3, 8 και 12 που είναι το 24, δηλαδή Ε.Κ.Π. (3, 8, 12) = 24. 



∆ιαιρούµε το Ε.Κ.Π. µε τον παρονοµαστή του κάθε κλάσµατος 

24 : 3 = 8 
24 : 8 = 3 
24 : 12 = 2 

Πολλαπλασιάζουµε και τον αριθµητή και τον παρονοµαστή του κάθε κλάσµατος µε το αριθµό που 
βρήκαµε από την διαίρεση του Ε.Κ.Π. µε τον παρονοµαστή του, δηλαδή: 

 

   

 7. (α)Μεικτός αριθµός λέγεται εκείνος ο αριθµός που έχει και ακέραιο αλλά και κλασµατικό µέρος , 

π.χ.  

(β)Για να µετατρέψουµε ένα µεικτό αριθµό σε κλάσµα , διατηρούµε τον παρονοµαστή και βάζουµε σαν 
αριθµητή το γινόµενο του παρονοµαστή επί το ακέραιο µέρος συν τον αριθµητή του κλασµατικού µέρους 

, π.χ.   

   

Β. Πράξεις κλασµάτων 

 1. Πρόσθεση κλασµάτων 

(α) Πρόσθεση οµώνυµων κλασµάτων 

Το άθροισµα οµώνυµων κλασµάτων είναι ένα νέο κλάσµα µε τον ίδιο παρονοµαστή και αριθµητή το 

άθροισµα των αριθµητών , π.χ.  

(β) Πρόσθεση ετερωνύµων κλασµάτων 

Για να προσθέσουµε ετερώνυµα κλάσµατα τα µετατρέπουµε πρώτα σε οµώνυµα και µετά τα 

προσθέτουµε , π.χ.  

Ε.Κ.Π. (5, 10) = 10  

   

 2. Αφαίρεση κλασµάτων 

Η αφαίρεση των κλασµάτων γίνεται µε ανάλογο προς τη πρόσθεση τρόπο, δηλαδή : 

Η αφαίρεση των κλασµάτων γίνεται µε ανάλογο προς τη πρόσθεση τρόπο, δηλαδή : 

(α)

 

(β)

Ε.Κ.Π. (6, 4) = 12 

   



 3. Πολλαπλασιασµός κλασµάτων 

Για να πολλαπλασιάσουµε κλάσµατα, πρώτα εξετάζουµε αν υπάρχουν απλοποιήσεις που τις 
κάνουµε και µετά πολλαπλασιάζουµε αριθµητή επί αριθµητή για να πάρουµε τον αριθµητή του 
γινοµένου και παρονοµαστή επί παρονοµαστή για να πάρουµε τον παρονοµαστή του γινοµένου. 

Για να πολλαπλασιάσουµε κλάσµατα, πρώτα εξετάζουµε αν υπάρχουν απλοποιήσεις που τις κάνουµε και 
µετά πολλαπλασιάζουµε αριθµητή επί αριθµητή για να πάρουµε τον αριθµητή του γινοµένου και 
παρονοµαστή επί παρονοµαστή για να πάρουµε τον παρονοµαστή του γινοµένου. 

Παραδείγµατα 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

  

   

 4. ∆ιαίρεση κλασµάτων 

Για να διαιρέσουµε δύο κλάσµατα αντιστρέφουµε το δεύτερο κλάσµα και πολλαπλασιάζουµε επί το 
πρώτο. 

Για να διαιρέσουµε δύο κλάσµατα αντιστρέφουµε το δεύτερο κλάσµα και πολλαπλασιάζουµε επί το πρώτο. 

Παραδείγµατα 

(α)

 

(β)

 

 


