
 
ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Αν υποθέσουµε ότι χωρίζουµε ένα µήλο, δηλαδή µία ακέραια µονάδα σε 
δυο ίσα µέρη. Το καθένα από αυτά τα δυο µέρη είναι και πάλι µια 
µονάδα, αλλά όχι ακέραια. Είναι µια κλασµατική μονάδα (κλάσµα 
ονοµάζεται ένα κοµµάτι του συνόλου). Το ονοµάζουµε ένα δεύτερο και 

γράφουµε   

Ο αριθµός 1 φανερώνει ότι έχουµε το ένα από 
τα ίσα µέρη της ακέραιης µονάδας και 
ονοµάζεται αριθµητής. 

O αριθµός 2 φανερώνει σε πόσα  ίσα  µέρη  
χωρί- σαµε την ακέραιη µονάδα και ονοµάζεται 
παρονοµαστής. 

Αν τώρα κόψουµε το µήλο σε τέσσερα ίσα µέρη, τότε το καθένα από τα 

µέρη αυτά είναι το ένα τέταρτο του µήλου ή το κλάσµα   

Παρατηρούµε τώρα ότι τα κοµµάτια που είναι το  του µήλου είναι 

µικρότερα από τα κοµµάτια που είναι το  του µήλου. Δηλαδή σε όσα 

περισσότερα ίσα µέρη χωρίζουµε την ακέραιη µονάδα τόσο µικρότερη 
είναι η κλασµατική µονάδα. 

Συµπεράσµατα: 

 Κάθε κλασµατική µονάδα παριστάνει το πηλίκο µιας διαίρεσης της µονάδας δια του 
παρονοµαστή. 

 Από δύο κλασµατικές µονάδες µεγαλύτερη είναι αυτή που έχει τον µικρότερο 
παρονοµαστή. 
  



Έκφραση υποσυνόλων µε κλάσµατα 

Ένα σύνολο από όµοια πράγµατα αποτελεί µία ακέραιη µονάδα. Τα υποσύνολα που 
δηµιουργούνται από µερικά από τα στοιχεία του συνόλου µπορούν να περιγραφούν 
ποσοτικά µε ένα κλάσµα. 

Παράδειγµα: 

Αν έχουµε 20 κεράσια και δώσουµε σε έναν φίλο µας το  τότε, 

όπως βλέπουµε στο διπλανό σχήµα, ο φίλος µας θα πάρει 5 
κεράσια. 

∆ηλαδή χωρίζουµε τα 20 κεράσια σε 4 οµάδες των 5 κοµµατιών 
και του δίνουµε τη µία οµάδα.  

Προκύπτει έτσι η πράξη   ∙ 20 = 5 

 

Συµπέρασµα: 

 Για να βρούµε τι µέρος ενός αριθµού είναι η κλασµατική µονάδα, διαιρούµε τον αριθµό 
µε τον παρονοµαστή του κλάσµατος. 

Αν τώρα δώσουµε στο φίλο µας άλλα 5 κεράσια, τότε θα του έχουµε δώσει συνολικά 10 

κεράσια ή τα:  + =     των κερασιών. 

Προκύπτει έτσι η πράξη   20 = 10  ή  20 : 4 = 5 και  2  5 = 10 . 

Συµπεράσµατα: 

 Κάθε κλασµατική µονάδα παριστάνει το πηλίκο µιας διαίρεσης της µονάδας δια του 
παρονοµαστή. 

 Από δύο κλασµατικές µονάδες µεγαλύτερη είναι αυτή που έχει τον µικρότερο 
παρονοµαστή. 

 
 


