
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:______________________________________ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:___________  

I. Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα: 

Ανάλυση αριθμού Αριθμός με ψηφία Αριθμός με λέξεις 

12.000.000+600.000+5.000+40+7 
  

 
3.015.809 

 

  διακόσια εκατομμύρια τρεις χιλιάδες 
είκοσι δύο 

II. Γράφουμε έναν οχταψήφιο  αριθμό που είναι μεγαλύτερος από τον 17.096.387 

κατά: 

 

10.000.000 .................................................................... 1.000    .................................................................... 

1.000.000   .................................................................... 100       .................................................................... 

100.000      .................................................................... 10         .................................................................... 

10.000        .................................................................... 1           .................................................................... 

 

III. Γράφουμε έναν αριθμό που είναι μικρότερος από τον 17.096.387 κατά: 

 

10.000.000 .................................................................... 1.000    .................................................................... 

1.000.000   .................................................................... 100       .................................................................... 

100.000      .................................................................... 10         .................................................................... 

10.000        .................................................................... 1           .................................................................... 

 

IV. Κατατάσσουμε τους αριθμούς από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο: 

8.554.033 11.000.210 554.033 10.998.778   545.044 10.998.877 

......................  > ......................  > ......................  > ......................  > ......................  > ......................  
 

V. Κατατάσσουμε τους αριθμούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο: 

 

 

VI. Κυκλώνουμε τους άρτιους αριθμούς των δύο προηγούμενων ασκήσεων ( IV και V ).                                                 

VII. Γράφουμε τον αμέσως προηγούμενο και τον αμέσως επόμενο φυσικό αριθμό. 

 

5.554.033 80.000.210 564.233 10.998.778 5.445.044 80.998.877 

......................  < ......................  < ...................... < ...................... < ......................  < ......................   



        ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                      ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Στρογγυλοποιούμε τον αριθμό  

 

Δεκάδων ............................................

Εκατοντάδων ............................................

Μονάδων Χιλιάδων ............................................
IX. Η κυρία Δέσποινα ψώνισε από το σούπερ μάρκετ 3 κιλά μοσχάρι με 11

μπουκάλι κρασί με 7€ και 

 

α. Πόσο κόστιζαν τα ψώνια που έκανε;

Απάντηση: _______________________________________________________________________

β. Πόσα ρέστα θα πάρει από ένα χαρτονόμισμα των 50

 

Απάντηση: _______________________________________________________________________
 

ΚΚ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                      ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

54.300.001 

605.599 

1.999.999 

26.000.000 

30.109 

Στρογγυλοποιούμε τον αριθμό  68.099.451 στο ψηφίο των: 

............................................ Δεκάδων Χιλιάδων ............................................

............................................ Εκατοντάδων Χιλιάδων ............................................

............................................ Μονάδων Εκατομμυρίων ............................................
Η κυρία Δέσποινα ψώνισε από το σούπερ μάρκετ 3 κιλά μοσχάρι με 11

και μισό κιλό γραβιέρα με 12€ το κιλό.   

α. Πόσο κόστιζαν τα ψώνια που έκανε; 

ΛΥΣΗ 

Απάντηση: _______________________________________________________________________

Πόσα ρέστα θα πάρει από ένα χαρτονόμισμα των 50€; 

ΛΥΣΗ 

Απάντηση: _______________________________________________________________________

ΚΚαα λλήή   εεππ ιι ττυυ χχ ίί αα !! !! !!   

Θυμήσου, οι 

λύσεις πρέπει να 

είναι 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                      ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 

 

 

 

............................................ 

............................................ 

............................................ 
Η κυρία Δέσποινα ψώνισε από το σούπερ μάρκετ 3 κιλά μοσχάρι με 11€ το κιλό, ένα 

Απάντηση: _______________________________________________________________________ 

Απάντηση: _______________________________________________________________________ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

Θυμήσου, οι 

λύσεις πρέπει να 

είναι λογικές!! 


