
           ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 4 

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών – Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο και πηλίκο δεκαδικό αριθμό 

Όνομα: _________________________________ 

1. Συμπληρώνω τους παρακάτω πίνακες: 

ΑΡΙΘΜΟΣ Χ 10 Χ 100 Χ 1000 

610    

0,61    

1,61    

6,10    

600,1    

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Χ 2 Χ 20 Χ 0,2 
0,35    
0,6    
7,5    
0,5    
1,20    

 

2. Αντιστοιχίζω: 

 

 

 

 

 

 

3. Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του πολλαπλασιασμού (πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον 

ίδιο αριθμό), βρίσκω τα αποτελέσματα: 

 0,4 χ 5 =       (0,4 : 2) χ (5 χ 2)            = 0,2 χ 10 = 2 

 64 χ 125 = = __________________  = __________________ = _____  

 134 χ 0,25 = __________________  = __________________ = _____ 

 216x0,25=    __________________  = __________________ = _____ 

 

 

35x0,01      •  • 3.600,2 

 • 18,001 χ 200   •  • 0,35   

22,7x500    •  • 32 

64 χ 0,5         •  • 24,5      

0,245 χ 100   •  • 11.350     

0,25 χ 4         •  • 4,8      

0,4 χ 12         •  • 1,0     

   1)Για να πολλαπλασιάσουμε δεκαδικούς 
με ακέραιο ή δεκαδικό αριθμό, κάνουμε 
πολλαπλασιασμό σαν να ήταν ακέραιοι. Στο 
τελικό γινόμενο χωρίζουμε από δεξιά με 
υποδιαστολή, τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα 
έχουν και οι δύο παράγοντες τα ψηφία του 
γινομένου είναι λιγότερα, τα 
συμπληρώνουμε με μηδενικά.  
   2)Για να πολλαπλασιάσουμε ένα 
δεκαδικό αριθμό επί 10, 100, 1.000, ..., 
μεταφέρουμε την υποδιαστολή προς τα 
δεξιά τόσες θέσεις όσα μηδενικά έχει το 
10, 100, 1.000, ... αντίστοιχα. Αν οι θέσεις 
είναι λιγότερες, τις συμπληρώνουμε με 
μηδενικά. 
Αν στο τελικό γινόμενο υπάρχουν μηδενικά 
μετά την υποδιαστολή, τα διαγράφουμε.  
   3)Μπορούμε να υπολογίσουμε το 
γινόμενο δύο αριθμών, αν διπλασιάσουμε 
έναν και ταυτοχρόνως υποδιπλασιάσουμε 
τον άλλον. 
Παράδειγμα: 0,8 χ 12 = 1,6 χ 6 = 3,2 χ 3 
= 9,6 
 



4. Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ(Να λυθούν με κάθετη διαίρεση) 

6. Η κ. Ανθή αγόρασε 6 καρέκλες και πλήρωσε 165 ευρώ (€). Πόσο κόστιζε η μία καρέκλα; 

Λύση: 

 

Απάντηση: ______________________________________________________ 

7. Η Νεφέλη αγόρασε 4 λουκουμάδες και πλήρωσε 3 ευρώ (€). Πόσο κόστιζε ένας 
λουκουμάς; 

Λύση: 

 

Απάντηση: ______________________________________________________ 

8. Πόσο ζυγίζει το ένα πακέτο βούτυρο, αν τα 1.000 πακέτα ζυγίζουν 250 κιλά; 

Λύση: 

 

Απάντηση: ______________________________________________________ 

9. Ένα σχολείο αγόρασε 100 μέτρα κουρτίνα και πλήρωσε 1.468 ευρώ (€). Πόσο κόστιζε το 1 

μέτρο; 

Λύση: 

 

Απάντηση: ______________________________________________________ 

10. Ένας ανθοπώλης αγόρασε 200 μέτρα χαρτί περιτυλίγματος και πλήρωσε 52 ευρώ (€). 

Πόσο κόστιζε το ένα μέτρο; 

Λύση: 

 

Απάντηση: ______________________________________________________ 

Αριθμός :10 :20 :100 :200 :1000 

60      

300      

72      


