
 

 

Η  ΕΝΝΟΙΑ  

 

Στο διάγραμμα φαίνεται πώς κατανέμονται οι ώρες ενός 24ώρου από έναν 

μαθητή. 

  Πώς εκφράζεται κλασματικά κάθε δραστηριότητα ; 

  Σε ποια δραστηριότητα δαπανά τον περισσότερο χρόνο ;  

Απάντηση : 

          Σχολείο =3/12 ,     Διάβασμα=2/12   ,   Αθλητισμός = 1/12  ,   Παιχνίδι = 2/12 και ύπνος = 4/12  

          Προφανές είναι ότι τον περισσότερο χρόνο απορροφά ο ύπνος και την μικρότερη ο αθλητισμός. 

 

Σύγκριση κλασμάτων   

Για να πάψουμε να λέμε –στις συγκρίσεις  κλασμάτων- τις λέξεις   ‘ προφανές’  ,  ‘μάλλον’  ,  ‘νομίζω’ , …  έχουμε 

τους εξής κανόνες : 

α)   Από δύο ομώνυμα κλάσματα, εκείνο που έχει τον μεγαλύτερο αριθμητή  είναι μεγαλύτερο. 

       Παράδειγμα  :   4/12  >  3/12 > 1/12 

 

β)  Αν έχουμε ετερώνυμα κλάσματα, τα μετατρέπουμε σε ομώνυμα και συγκρίνουμε τους αριθμητές τους. 

     Παράδειγμα  :    

    5/6  και  11/18   (Ε.Κ.Π.=18)  οπότε τα ισοδύναμα ομώνυμα είναι  15/18 και 11/18.  Άρα   5/6  >  11/18. 

 

γ)  Από δύο κλάσματα με τον ίδιο αριθμητή  μεγαλύτερο είναι εκείνο με τον μικρότερο παρονομαστή. 

Παράδειγμα :          3/5  >  3/7   
( Αν κάποιος διαφωνεί, ας κάνει τα κλάσματα ομώνυμα και θα έχει την σωστή απάντηση ! ) 

 

 

Ασκήσεις  

 

 
Υπόδειξη :   Κάνε τα κλάσματα ομώνυμα –όπου χρειάζεται- και εφάρμοσε τον κανόνα  (α). 

 

 

 
Υπόδειξη :  κανόνας (γ) 

 



 
Υπόδειξη    

Ας μελετήσουμε  την περίπτωση (δ).    Γράφω τα ομώνυμα  κλάσματα που είναι γειτονικά στο κλάσμα  63/5  και έχω 

την αλυσίδα κλασμάτων: 

                      …  ,  58/5  ,  59/5  ,  60/5  ,  61/5   ,  62/5   ,   63/5   ,    64/5  ,  65/5    ,  66/5  ,    67/5   ,   …   

Το συμπέρασμα είναι ότι το κλάσμα 63/5 είναι ανάμεσα στους φυσικούς 60/5 = 12 και 65/5 = 13.  

 

 
 

 
Υπόδειξη   

Ας τοποθετήσουμε το 4/5.  Το κλάσμα 4/5 μας λέει ότι η κλασματική του μονάδα είναι το 1/5  και η όλη ποσότητα 

είναι τα 5/5 !  Κάθε  κλάσμα όπως  εκφράζει διαίρεση, οπότε η έκφραση  5/5 = 1. 

 

 

                                     0/5=0               1/5              2/5                3/5                 4/5         5/5 = 1  ! 

…Για το κλάσμα 5/2 (γ), η κλασματική μονάδα είναι το  1/2  και η όλη ποσότητα είναι το 2/2 = 1.  Ο παρονομαστής 

ορίζει τόσο την κλασματική μονάδα, όσο και την όλη ποσότητα.   Εντάξει ;  

 

 

Υπόδειξη  

Στο σχήμα (β), η περιοχή από το μηδέν έως το 1 χωρίζεται σε τρεις υποπεριοχές !  Έτσι, κλασματική μονάδα είναι  

το 1/3 και η όλη ποσότητα το 3/3=1.      Άρα το Α=1/3  ,    Β=2/3  ,   1=3/3  ,   Γ=4/3   και   Δ=7/3. 
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