
Πξάμεηο θπζηθώλ θαη δεθαδηθώλ αξηζκώλ 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ 

 Σηελ θάζεηε πξόζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε δεθαδηθώλ αξηζκώλ, νη 
ππνδηαζηνιέο κπαίλνπλ ε κία θάησ από ηελ άιιε. Έηζη ηα δέθαηα είλαη 
θάησ από ηα δέθαηα, ηα εθαηνζηά θάησ από ηα εθαηνζηά θηι.  

 Σηελ θάζεηε πξόζζεζε ή αθαίξεζε δεθαδηθώλ αξηζκώλ, αλ νη 
δεθαδηθνί δελ έρνπλ ην ίδην πιήζνο δεθαδηθώλ ςεθίσλ, γηα λα κε 
κπεξδεύνκαη, πξνζζέησ κεδεληθά ζην δεθαδηθό ηνπο κέξνο, έηζη ώζηε 
όινη λα έρνπλ ην ίδην πιήζνο δεθαδηθώλ ςεθίσλ.  

     ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

                                                                                            

 Σηνλ πνιιαπιαζηαζκό δεθαδηθώλ αξηζκώλ, ην πιήζνο ησλ 

δεθαδηθώλ ςεθίσλ ηνπ γηλνκέλνπ είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ 

δεθαδηθώλ ςεθίσλ ησλ παξαγόλησλ ηνπ. 

               ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

 



ΠΡΟΕΧΩ 

1. Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε έλα θπζηθό αξηζκό κε 10, 100 ή 1000, γξάθνπκε 

ηνλ αξηζκό θαη πξνζζέηνπκε ζην ηέινο ηόζα κεδεληθά όζα έρεη ην 10, ην 100 ή 
ην 1000. 

 7 Χ 1.000 = 7.000 

 
2. Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε έλα δεθαδηθό αξηζκό κε 10, 100 ή 1000, 

κεηαθηλνύκε ηελ ππνδηαζηνιή ηόζεο ζέζεηο δεμηά όζα είλαη ηα κεδεληθά ηνπ 
10, ηνπ 100 ή ηνπ 1000. Αλ δελ θηάζνπλ, ζπκπιεξώλνπκε κε κεδεληθά.  

 2,513 Χ 100 = 251,3      

 
3. Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε έλαλ αθέξαην αξηζκό κε 0,1 ή 0,01 ή 0,001 

θ.ν.θ., ρσξίδνπκε από ην ηέινο ηνπ αξηζκνύ κε ππνδηαζηνιή έλα, δύν, ηξία 

θ.ν.θ. ςεθία. 

 632 Χ 0,01 = 6,32 

4.Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε έλαλ δεθαδηθό αξηζκό κε 0,1 ή 0,01 ή 0,001 
θ.ν.θ., μεηαθέπω ηην υποδιαζηολή ηου απιθμού απιζηεπά κία, δύν ή 

ηξεηο... ζέζεηο αληίζηνηρα. 

 63,2 Χ 0,1= 6,32       

5.Όηαλ δηαηξώ έλαλ αξηζκό κε 0,1 , 0,01 θηι ν αξηζκόο κεγαιώλεη, 10, 100, 
1.000 θνξέο. 

6.Γηα λα δηαηξέζσ έλα θπζηθό αξηζκό κε ην 0,1, ην 0,01, ην 
0,001..., πποζθέηω  ζηον απιθμό ένα, δύο ή ηπία... κεδεληθά αληίζηνηρα. 

 254: 0,1= 2.540 

7.Γηα λα δηαηξέζσ έλα δεθαδηθό αξηζκό κε ην 0,1, ην 0,01, ην 
0,001..., μεηαθέπω ηην υποδιαζηολή ηου απιθμού δεξιά κία, δύν ή ηξεηο... 
ζέζεηο αληίζηνηρα. Αλ ηειεηώζνπλ ηα ςεθία ηνπ αξηζκνύ, βάδσ κεδεληθά.  

 2,54 :0,1= 25,4 

 

 


