
  

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς 

Οι δεκαδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να εκφράσουμε με 

ακρίβεια ένα μέγεθος που δεν μπορεί να εκφραστεί με τη βοήθεια 

φυσικών αριθμών, όπως οι τιμές διάφορων  προϊόν 

 π. χ. 3,2 ευρώ, 0,85 μ., 1,300 κιλά  

Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από ένα ακέραιο και ένα δεκαδικό 

μέρος,  που χωρίζονται με την υποδιαστολή (,) 

 

Για να γράψω ένα δεκαδικό αριθμό, γράφω πρώτα το ακέραιο μέρος, 

βάζω υποδιαστολή ( , ) και μετά γράφω το δεκαδικό μέρος. π.χ. 45,78 

Το ακέραιο μέρος (δηλαδή πριν την υποδιαστολή) μπορεί να αποτελείται 

από χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες ή μονάδες. 
 

Το δεκαδικό μέρος (δηλαδή μετά την υποδιαστολή) αποτελείται από 

δέκατα, εκατοστά ή χιλιοστά. 
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Δέκα μονάδες μιας τάξης είναι μία μονάδα της αμέσως μεγαλύτερης τάξης. 
 

   δηλ.   10 χιλιοστά = 1 εκατοστό,  10 εκατοστά = 1 δέκατο,    10 δέκατα = 1 μονάδα, ..... 

Για να διαβάσουμε ένα δεκαδικό αριθμό διαβάζουμε πρώτα όλο το ακέραιο μέρος 

του αριθμού, λέμε "και" ή κόμμα και μετά όλο το δεκαδικό μέρος με το όνομα του 

τελευταίου δεκαδικού ψηφίου. 

 π. χ. 4, 17 διαβάζεται 4 ακέραιος και (κόμμα) 17 εκατοστά  
 

Όταν ο ακέραιος είναι 0 τότε δε διαβάζεται.    π. χ. 0, 634 διαβάζεται 634 χιλιοστά 

Προσοχή!!! 
 

Τα μηδενικά στο τέλος των 

δεκαδικών αριθμών δεν έχουν 

καμία αξία. 
 

   3,5 =3,50 = 3,500 
 

Κάθε φυσικός αριθμός μπορεί να γίνει δεκαδικός με την προσθήκη  της   

υποδιαστολής και μηδενικών μετά από αυτή. 
 

  5 =5,0= 5,00       43= 43,0 =43,00 
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Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί 

  

 

 
1 ευρώ = 100 λεπτά 

Άρα 

1 λεπτό = 1/100 του ευρώ = 

0,01 ευρώ 

 

 
 

Όταν γράφω δεκαδικούς αριθμούς με ευρώ και λεπτά πρέπει να γράφω δύο 

δεκαδικά ψηφία. 

 

ΠΡΟΣΕΞΕ:   1 ευρώ και 20 λεπτά είναι 1,20 ευρώ 

 

                           ενώ 1 ευρώ και 2 λεπτά είναι 1,02 ευρώ 

********************************************************************* 

Μονάδες μέτρηση μήκους 
Βασική μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο (μ.). 

 

Για μεγαλύτερα μήκη χρησιμοποιούμε το χιλιόμετρο (χμ.) 1 χμ.=1.000 μ. 

 

Για μικρότερα μήκη χρησιμοποιούμε: 

το δεκατόμετρο ή δέκατο (δεκ.),  

το εκατοστόμετρο ή εκατοστό (εκ.),  

το χιλιοστόμετρο ή χιλιοστό (χιλ.) 

 

1 μέτρο= 10 δέκατα = 100 εκατοστά = 1000 χιλιοστά 

1 δέκατο= 10 εκατοστά = 100 χιλιοστά 

1 εκατοστό = 10 χιλιοστά 

 

Πώς κάνω μετατροπές στις μονάδες μετρήσεως του μήκους... 
 

 

 

 

Όταν κατεβαίνω τη 

σκάλα κάνω 

πολλαπλασιασμό με το 

10, 100, 1000 ...., ενώ 

όταν την ανεβαίνω 

κάνω διαίρεση. 

 

Μετρώ το βάρος 
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Μονάδες μέτρησης μάζας (βάρους) 
 

Βασική μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το κιλό. 

Μεγαλύτερη μονάδα είναι ο τόνος και μικρότερη το γραμμάριο. 

 

1 τόνος= 1.000 κιλά 

1 κιλό= 1.000 γραμμάρια 

*********************************************************** 

 

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς 

 
 


