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2ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

2ος ΚΥΚΛΟΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 11 : ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ  

ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΙΙI) 

 Ο πολλαπλασιασμός των δεκαδικών γίνεται όπως ο πολλαπλασιασμός των φυσικών 

αριθμών, μόνο που στο αποτέλεσμα χωρίζουμε με υποδιαστολή από τα δεξιά προς τα 

αριστερά τόσα ψηφία, όσα δεκαδικά ψηφία έχουν και οι δύο παράγοντες.  

 

Δοκίμασε! 
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134 × 1,2 = 

 

13,4 × 1,2 = 

 

1,34 × 1,2= 

 

 

Το ορθογώνιο οικόπεδο του σχήματος έχει διαστάσεις 50,45m και 21,9m. Βρες το 

εμβαδόν του. 

 

 

 

 

 

 

 

 Γρήγορος πολλαπλασιασμός με 10, 100, 1000 

Όταν πολλαπλασιάζεις φυσικό αριθμό με 10, συμπληρώνεις στο τέλος του ένα 

μηδενικό και έχεις το αποτέλεσμα. Όταν πολλαπλασιάζεις με 100, συμπληρώνεις 

δύο μηδενικά και όταν πολλαπλασιάζεις με 1000 συμπληρώνεις στο τέλος του τρία 

μηδενικά και έχεις το αποτέλεσμα.  
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Όταν πολλαπλασιάζεις δεκαδικό αριθμό με 10, μετακινείς την υποδιαστολή μία θέση 

δεξιά. Όταν πολλαπλασιάζεις με 100, μετακινείς δύο θέσεις και όταν πολλαπλασιάζεις 

με το 1000, μετακινείς την υποδιαστολή τρεις θέσεις δεξιά. Με τον τρόπο αυτόν 

μεγαλώνεις τον αριθμό 10, 100 ή 1000 φορές αντίστοιχα. Όταν η υποδιαστολή φτάσει 

στο τέλος του δεκαδικού και χρειάζεται να μεταφερθεί ακόμα, τις υπόλοιπες αυτές 

θέσεις τις συμπληρώνουμε με μηδενικά. 

 

Δοκίμασε! 

 

Βρες τα γινόμενα χωρίς να εκτελέσεις τους πολλαπλασιασμούς κάθετα. 

 

8Χ100 = 60,014Χ10= 60,014Χ1000= 127,3Χ100= 

31Χ10= 60,014Χ100= 127,3Χ10= 127,3Χ1000= 

 

Συμπλήρωσε τον πίνακα που δείχνει πώς να χρησιμοποιείς τον πολλαπλασιασμό για να 

μετατρέψεις τις μονάδες μέτρησης. 

 

Αρχική μονάδα μέτρησης Μετατροπή σε Πολλαπλασιασμός με Απάντηση 

3 Euros (€) cents  100 300 cents 

2 meters (m) centimeters (cm)   

15 kilograms (Kg) grams(g)   

75 centimeters (cm) millimeters (mm)   

4 liters (L) milliliters (mL)   

3,5 Euros (€) cents   

0,2 tonnes Kilograms (Kg)   

3,5 meters (m) centimeters (cm)   

12,5 kilometers (km) meters (m)   

8,5 liters (L) milliliters (mL)   

1,5 kilograms (Kg) grams(g)   

0,5 Euros (€) cents   

0,4 meters (m) centimeters (cm)   

2,5 centimeters (cm) millimeters (mm)   

2 meters (m) millimeters (mm)   

0,75 Kilograms (kg) grams(g)   

3 tonnes (t) Kilograms (kg)   

  


