
Κλάσματα 

 

Γενικά…  η έννοια  

Με τον όρο κλάσμα θέλουμε να εκφράσουμε το :  «πόσα κομμάτια σαν αυτά που διαιρέσαμε μια ποσότητα, μας 

ενδιαφέρουν».  

 

       
                                                          

                                                        
  

 

 
        

 

 

   «Θα σε δώσω τα 2/5 του ποσού των 200 ευρώ». Διαιρούμε τα 200 ευρώ (την όλη ποσότητα) σε ν=5  κομμάτια 

(κάθε κομμάτι είναι 40 ευρώ) και έτσι εσύ θα πάρεις κ=2 κομμάτια, που σημαίνει 2 . 40 = 80 ευρώ. 

 

 

 

Το κλάσμα σε  εικόνες  χρώματος  

 

Χρώμα λαδί :  Με πόσα τριγωνικά κομμάτια θα γέμιζε όλο το τετράγωνο ;  Απαντάμε με 

16. Πόσα είναι χρωματισμένα;  Απαντάμε 3.  Επομένως 3/16 

Χρώμα μπλε :  με πόσα μπλε τρίγωνα θα γέμιζε το όλο τετράγωνο;  Απαντάμε με 8. Πόσα 

είναι χρωματισμένα; Απαντάμε 1. Επομένως 1/8 

Χρώμα καφέ ανοιχτό :    …Αντιστοιχεί στο 1/4 του όλου τετραγώνου. 

Σοκολατί :  με πόσα παραλληλόγραμμα σοκολατί θα γέμιζα το όλο τετράγωνο; Απαντάμε 

με 24. Πόσα έχουμε χρωματισμένα ;  Απαντάμε 5.  Επομένως  5/24 

Το λευκό υπολογίζεται με ιδιαίτερη δυσκολία 1/16 + 1/8 + 1/24 = 11/48   … η λύση –για το λευκό- θα γίνει κατανοητή στα 

επόμενα μαθήματα!  

 

Μαθαίνω τη θεωρία (ορολογία)  

   Χωρίζω σε ν ίσα κομμάτια μια ποσότητα και ενδιαφέρομαι για ένα από αυτά.  Γράφω  1/ν  και βαφτίζω αυτή 

την έκφραση κλασματική μονάδα.   ( ν 0, εντάξει;) 

   Την έκφραση  κ/ν λέμε κλάσμα  (κ, ν φυσικοί αριθμοί με ν 0).  Παράδειγμα 2/3 ,   4/25 ,  … 

  Κάθε κλάσμα παριστάνει και το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμητή διά του παρονομαστή. 

  Κάθε φυσικός αριθμός  α  μπορεί να έχει τη μορφή κλάσματος με παρονομαστή το 1.  Παράδειγμα  3/1 , 100/1… 

  Η έννοια του κλάσματος επεκτείνεται και στην περίπτωση που ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον 

παρονομαστή. Παράδειγμα η έκφραση 7/4 είναι κλάσμα. 

   Εφόσον ορίσεις κλασματική μονάδα το 1/ν, τότε  η όλη ποσότητα είναι το ν/ν !!! 



 

Απλές ασκήσεις στα κλάσματα  

     Γενικά στις ασκήσεις  εργαζόμαστε με την τριάδα κλάσμα – κλασματική μονάδα – τη όλη ποσότητα. Αν 

μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε και να παράγουμε από το ένα το άλλο, τότε …αυτό ήταν! 

Ένα παράδειγμα : 

Σε μια τάξη τα 3/8 των μαθητών μαθαίνουν αγγλικά. Να βρεις πόσους μαθητές έχει η τάξη, αν γνωρίζεις ότι αυτοί 

που μαθαίνουν αγγλικά είναι 12 μαθητές. 

 

Ξέρουμε ότι τα 3/8 των μαθητών που μαθαίνουν Αγγλικά είναι ο αριθμός 12. 

 

 Ποια είναι η κλασματική μονάδα ;   Απαντάμε το 1/8 και αυτό σημαίνει  12 : 3  = 4 μαθητές 

 Ποια είναι η όλη ποσότητα ;   Απαντάμε τα 8/8 !  και με τη βοήθεια της κλασματικής μονάδας αυτό σημαίνει 8 . 4 

= 32 μαθ. 

 

     Να πως δουλέψαμε : 

                Κλάσμα                         Κλασματική μονάδα                           Η όλη ποσότητα !                 (1) 

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ :  Στην ίδια άσκηση, θέλω να μάθω ποιος αριθμός μαθητών είναι τα 5/16  των μαθητών της παραπάνω 

τάξης.  

Λοιπόν, η όλη ποσότητα είναι τα 16/16 και ισούται με 32, οπότε το 1/16  είναι  32 : 16 = 2, είναι  η νέα κλασματική 

μονάδα με παρονομαστή το 16 παρακαλώ. Και εφόσον θέλω τα 5/16, λέω απλά :  5 . 2 = 10 μαθητές. 

 

Να πως δουλέψαμε : 

                     Η όλη ποσότητα                           Κλασματική μονάδα                           Κλάσμα.            (2) 

 

 

 

 

 Η όλη ποσότητα :   Αριθμητικά 20 m   και  κλασματικά  

5/5 ! 

 Η κλασματική μονάδα ;   20 : 5 = 4 

 Το κλάσμα 3/5 ;    3 . 4 =12 

 

 

Η όλη ποσότητα είναι ως αριθμός 2000 lt  και ως 

κλάσμα τα 4/4.  

Ποια η κλασματική μονάδα;  Ποιο το κλάσμα 3/4 ; 

 

 

 

Εδώ θα κινηθούμε πάνω 

διαδρομή :   κλάσμα  

κλασματική μονάδα 1/5  η όλη ποσότητα  νέα κλασματική μονάδα 1/9  κλάσμα 8/9. 

Για να δείτε το ...μόνοι σας. 

 



 

 

Δείτε με ένα σχήμα, πώς συνδέονται μεταξύ τους τα :     Κλάσμα – Κλασματική μονάδα – Η όλη ποσότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το διάγραμμα λέει ότι μπορείς να συνδέεις εύκολα την κλασματική μονάδα  με το  όλο ή την κλασματική 

μονάδα με το κλάσμα, αλλά για να συνδέσεις το όλο με το κλάσμα, πρέπει να χρησιμοποιήσεις την κλασματική 

μονάδα. 

Αυτό λέει! 

Κλάσμα   κ/ν ‘  Όλο ’   ν/ν 

Κλασματική 

μονάδα    1/ν 
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