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· Öõóéêïß áñéèìïß

· Ïé äåêáäéêïß áñéèìïß

· Óýãêñéóç äýï áñéèìþí

· Óôñïããõëïðïßçóç ôùí áñéèìþí

· Öõóéêïß áñéèìïß

· Ïé äåêáäéêïß áñéèìïß

· Óýãêñéóç äýï áñéèìþí

· Óôñïããõëïðïßçóç ôùí áñéèìþí

  Ποιοι αριθµοί ονοµάζονται φυσικοί;
Πως τους συµβολίζουµε και πώς χωρίζονται;

 Οι αριθµοί 0, 1, 2, 3, .... ονοµάζονται φυσικοί αριθµοί.

Το σύνολο των φυσικών αριθµών συµβολίζεται µε το

γράµµα Ν (αρχικό της λατινικής λέξης Natura που σηµαίνει

φύση) δηλαδή { }N 0,1,2,3,4,....= .

Tους φυσικούς αριθµούς τους διακρίνουµε σε άρτιους

(ζυγούς) και περιττούς (µονούς).

Οι άρτιοι είναι: 0, 2, 4, 6, 8, .....

Οι περιττοί είναι: 1, 3, 5, 7, 9, ....

  Πότε χρησιµοποιούµε τους δεκαδικούς αριθµούς;
Από ποιά µέρη αποτελείται κάθε δεκαδικός αριθµός;

Σε πολλές περιπτώσεις µετρήσεων οι φυσικοί

αριθµοί δεν επαρκούν γι’αυτό χρησιµοποιούµε τους

δεκαδικούς αριθµούς.

Κάθε δεκαδικός αριθµός αποτελείται από το ακέραιο µέρος

και το δεκαδικό µέρος, που χωρίζονται µε την υποδιαστολή.

  • Το σύνολο των φυσικών εκτός από το µηδέν συµβολίζεται Ν* (διαβάζεται νι-

άστρο) δηλαδή { }N* 0,1,2,3,4,....= .

• Οι φυσικοί αριθµοί χρησιµοποιούνται είτε για να δηλώσουν πλήθος (π.χ. λέµε ότι το

αυτοκίνητο µας έχει 4 τροχούς), είτε για να δηλώσουν τάξη (σειρά) (π.χ. µένουµε

στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας).
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Το ακέραιο µέρος του δεκαδικού είναι ο αριθµός πριν την

υποδιαστολή και το δεκαδικό µέρος είναι ο αριθµός µετά

την υποδιαστολή.

  Τι σηµαίνει σύγκριση δύο αριθµών; Πώς συγκρί-
νουµε δύο αριθµούς;

Σύγκριση δύο αριθµών σηµαίνει να βρούµε αν αυτοί

είναι ίσοι, ή στην περίπτωση που δεν είναι ίσοι, ποιος από

τους δύο είναι µεγαλύτερος.

Για να συγκρίνουµε δύο αριθµούς συγκρίνουµε πρώτα τα α-

κέραια µέρης τους. Αν τα ακέραια µέρη των αριθµών είναι

ίσα, συγκρίνουµε τα ψηφία των δεκάτων, των εκατοστών κ.τ.λ.

Για τη σύγκριση των αριθµών χρησιµοποιούµε τα σύµβολα:

> : µεγαλύτερο.

< : µικρότερο.

= : ίσο.

≠ : διαφορετικό ( ή διάφορο).

  Τι ονοµάζεται στρογγυλοποίηση ενός αριθµού; Πως
στρογγυλοποιούµε έναν αριθµό;

Στρογγυλοποίηση ονοµάζεται η αντικατάσταση ενός

αριθµού, για πρακτικούς λόγους, από ένα άλλο που είναι

“πολύ κοντά” στον αρχικό αριθµό, που µπορεί να

χρησιµοποιηθεί πιο εύκολα.

Για να στρογγυλοποιήσουµε έναν αριθµό σε µια τάξη του τότε:

1. Αν το ψηφίο της επόµενης προς τα δεξιά τάξης είναι 0 ή

  • Κάθε φυσικός αριθµός µπορεί να γραφεί ως δεκαδικός, που το δεκαδικό του

µέρος είναι µηδέν. Για παράδειγµα: 124,00

• Οι δεκαδικοί αριθµοί δεν µεταβάλλονται αν γράψουµε ή διαγράψουµε µηδενικά από

το τέλος του δεκαδικού µέρους ή την αρχή του ακέραιου µέρους.

• Στις Αγγλοσαξωνικές χώρες, για το διαχωρισµό του ακέραιου από το δεκαδικό

µέρος χρησιµοποιείται η τελεία (.) αντί του κόµµατος.

π.χ. 73.04
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  Αν το ψηφίο της τάξης που γίνεται η στρογγυλοποίηση είναι 9 τότε

αντικαθιστούµε µε µηδενικά αυτό και τα επόµενα ψηφία του και αυξάνουµε κατά µια

µονάδα το ψηφίο της προηγούµενης τάξης.

Παράδειγµα:

2895 2900

ί ά

→
↑

ψηφ ο δεκ δων

75,943 76,000 ή 76

ί ά

→
↑
ψηφ ο δεκ των

1 ή 2 ή 3 ή 4, αφήνουµε τα ψηφία του αριθµού όπως έιναι

µέχρι και την τάξη που γίνεται η στρογγυλοποίηση και

αντικαθιστούµε µε µηδενικά όλα τα επόµενα ψηφία.

2. Αν το ψηφίο της επόµενης προς τα δεξιά τάξης είναι 5 ή

6 ή 7 ή 8 ή 9, αυξάνουµε κατά µια µονάδα το ψηφίο της

τάξης που γίνεται η στρογγυλοποίηση και αντικαθιστούµε

µε µηδενικά όλα τα επόµενα ψηφία του αριθµού.

1.Για να γράψουµε ένα οποιοδήποτε φυσικό χρησιµοποιούµε τα εξής

δέκα ψηφία:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

2. Σ’ένα δεκαδικό, το ακέραιο µέρος του βρίσκεται πριν την

υποδιαστολή και το δεκαδικό του µέρος µετά την υποδιαστολή.

3. Ένας δεκαδικός αριθµός µε δεκαδικό µέρος µηδέν είναι φυσικός.

4. Όταν κάνουµε στρογγυλοποίηση πάντα πρέπει ν’αναφέρουµε την τάξη στην οποία

γίνεται. Έτσι µιλάµε για στρογγυλοποίηση στη µονάδα, δεκάδα, εκατοντάδα κ.λ.π.

Επίσης  µιλάµε για στρογγυλοποίηση στο δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό κ.λ.π.,

ανάλογα µε το πόση ακρίβεια µας ενδιαφέρει να έχει το αποτέλεσµα.

5. Υπάρχουν αριθµοί που δεν τους στρογγυλοποιούµε όπως αριθµοί τηλεφώνων,

αυτοκινήτων, κωδικοί αριθµοί ταχυδροµείων κ.λ.π.
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  α. Πόσες µέρες έχει η εβδοµάδα;

β. Ποια είναι η τρίτη µέρα της εβδοµάδας; (αν θεωρηθεί σαν πρώτη µέρα η Κυριακή)

Λύση

α. Η εβδοµάδα έχει 7 ηµέρες.

β. Η τρίτη µέρα της εβδοµάδας είναι η Τρίτη.

  Οι µαθητές µια τάξης είναι 27. Αν τ’αγόρια είναι 16, πόσα είναι τα κορίτσια;

Λύση

Τα κορίτσια είναι 27 16 11− = .

  Οι τηλεφωνικές γραµµές ενός τηλεοπτικού σταθµού αντιστοιχούνται µε τους

φυσικούς αριθµούς από 6700000 µέχρι 6700010. Πόσες είναι οι γραµµές;

Λύση

( )6700010 6700000 11 10 11+ +− = =  γραµµές.

Προσθέσαµε 1 γιατί κάνοντας την αφαίρεση δεν υπολογίσαµε τη γραµµή 6700000

  Μια τετραµελής οικογένεια πήγε διακοπές στην Εύβοια στις 15 Ιουλίου. Παρέµεινε

µέχρι το µεσηµέρι στις 21 Ιουλίου. Πόσες διανυκτερεύσεις έκανε στο νησί;

Λύση

Έκανε 21 15 6− =  διανυκτερεύσεις.

  Ένας αθλητής στίβου ξεκίνησε απ’το σηµείο Α έκανε 4 γύρους και συνέχισε µέχρι

το Β. Να γράψετε µε δεκαδικό αριθµό πόσους γύρους έκανε ο αθλητής.

Λύση

Ο δεκαδικός αριθµός που εκφράζει τους γύρους που

έκανε ο αθλητής είναι ο 4,5, γιατί έκανε 4 ολόκληρους

γύρους και µισό.
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  Μια νοικοκυρά για να φτιάξει ένα γλυκό χρησιµοποίησε 3 κιλά και 400 γραµµάρια

ζάχαρη. Να γράψετε µε δεκαδικό αριθµό την ποσότητα της ζάχαρης που χρησιµοποίησε.

Λύση

Ο δεκαδικός αριθµός που εκφράζει την ποσότητα της ζάχαρης είναι 3,400 κιλά ή 3,4

κιλά, (γιατί είναι 3 κιλά και 
400

1000
 του κιλού).

  Να γράψετε τι φανερώνει το ψηφίο 6 στους παρακάτω δεκαδικούς αριθµούς:

α. 6,32   β. 0,46 γ. 7,056 δ. 3,6

Λύση

α. 6,32 : άµον δες  β. 0,46 : άεκατοστ

γ. 7,056 : άχιλιοστ δ. 3,6 : έδ κατα

  Να συγκρίνετε τους παρακάτω δεκαδι-

κούς αριθµούς και να τους βάλετε στη

σειρά αρχίζοντας απο το µεγαλύτερο.

α. 6,82,    β. 6,02, γ. 6,72

Λύση

Παρατηρώντας τους παραπάνω αριθµούς,

διαπιστώνουµε ότι το ακέραιο µέρος είναι το

ίδιο σε όλους οπότε συγκρίνουµε τα δέκατα.

Είναι 8 7 0> > , άρα βάζοντας στη σειρά

τους αριθµούς, απ’το µεγαλύτερο στο

µικρότερο, έχουµε: 6,82 6,72 6,02> > .

  Να συγκρίνετε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθµούς και να τους βάλετε στη σειρά

αρχίζοντας απο το µικρότερο:

63,807, 63,808, 63,809

Λύση

63,807 63,808 63,809< <

  Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω αριθµούς:

α. στις µονάδες β. στα δέκατα γ. στα εκατοστά.

Λύση

α. στις µονάδες: 

6,325 6

7,899 8

83,932 84

→
→
→

β. στα δέκατα 

6,325 6,3

7,899 7,9

83,932 83,9

→
→
→

Όταν συγκρίνουµε δύο ή και πε-

ρισσότερους δεκαδικούς αριθ-

µούς, συγκρίνουµε πρώτα τα ακέ-

ραια µέρη. Μεγαλύτερος είναι ο

αριθµός που έχει το µεγαλύτερο

ακέραιο µέρος. Όταν όµως τα α-

κέραια µέρη είναι ίσα, τότε συγ-

κρίνουµε τα δεκαδικά ψηφία µε τη

σειρά, αρχίζοντας απ’τα δέκατα.
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1. Το πρώτο κεφάλαιο των Μαθηµατικών της Α΄ Γυµνασίου αρχίζει απ’τη σελίδα 17

και τελειώνει στη σελίδα 78. Πόσες σελίδες περιλαµβάνει το κεφάλαιο αυτό;

2. Να βάλετε στη σειρά απ’το µικρότερο στο µεγαλύτερο τους παρακάτω αριθµούς

γ. στα εκατοστά 

6,325 6,33

7,899 7,90

83,932 83,93

→
→
→

  Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω αριθµούς:

α. στις δεκάδες β. στις χιλιάδες       γ. στα δέκατα.

Στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση να τους βάλετε στη σειρά, αρχίζοντας απ’το

µικρότερο.

62821,76 74827,32 63801,88

Λύση

α. στις δεκάδες 

62.821,76 62.820

74.827,32 74.830

63.801,88 63.800

→
→
→

β. στις χιλιάδες 

62.821,76 63.000

74.827,32 75.000

63.801,88 64.000

→
→
→

γ. στα δέκατα 

62.821,76 62.821,8

74.827,32 74.827,3

63.801,88 63.801,9

→
→
→

Τοποθετηµένοι στη σειρά αρχίζοντας από τον µικρότερο σε κάθε περίπτωση είναι:

α. 62.820 63.800 74.830< < β. 63.000 64.000 75.000< <
γ. 62.821,8 63.801,9 74.827,3< <
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6,327 3, 22 0,97 9,32

και να βρείτε τον τρίτο στη σειρά.

3. Να γράψετε µε τη µορφή δεκαδικού αριθµού τους παρακάτω αριθµούς:

α. 6 ώρες και 30 λεπτά β. 5 χλµ και 20 µέτρα γ. 7 κιλά και 25 γραµµάρια.

4. Να βάλετε το σύµβολο της ανισότητας (>, <) ανάµεσα στα παρακάτω ζεύγη.

α. 6,32....6, 23        β. 72.801,73....72.800,73 γ. 0,334....0,343

5. Να γράψετε τι φανερώνει το ψηφίο 4 στους παρακάτω αριθµούς:

α. 42,720 β. 24,735 γ. 37, 42 δ. 0,04

6. Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω αριθµούς:

α. στις µονάδες β. στα δέκατα και γ. στα εκατοστά.

63,727 44,322 37,726

7. Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω αριθµούς:

α. στις εκατοντάδες β. στις χιλιάδες

68.632, 73.821, 26.537

8. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της πρώτης στήλης µε τους αριθµούς της δεύτερης.

9. Να αντιστοιχίσετε τους αριθµούς των δύο στηλών που έχουν το ίδιο ακέραιο µέρος.
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10. Στους παρακάτω αριθµούς έγινε στρογγυλοποίηση στις µονάδες. Να βρείτε ποιες

στρογγυλοποιήσεις είναι σωστές και ποιές λάθος, βάζοντας το σύµβολο Σ και Λ

αντίστοιχα:

α. 63,72 63→ β. 42,8 42→
γ. 39,53 40→ δ. 99,64 99→

11. Να βρεθούν όλοι οι φυσικοί αριθµοί α που ικανοποιούν τις ανισότητες:

α 3,9>  και α 6,3< .

12. Ένα τετραψήφιος φυσικός αριθµός είναι:

α. Μικρότερος του 3.000.

β. Μεγαλύτερος του 2.000.

γ.Όταν στογγυλοποιείται στην χιλιάδα αυξάνεται κατα 123.

Ποιός είναι ο αριθµός αυτός;
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Ερώτηση 1

Ποιοι ονοµάζονται φυσικοί αριθµοί και πώς συµβολίζεται το σύνολο στο οποίο

ανήκουν;

Ερώτηση 2

∆ώστε παραδείγµατα άρτιων και περιττών αριθµών.

Άσκηση  1

Να βάλετε τα σύµβολα <, >, = στα παρακάτω ζευγάρια αριθµών:

α. 6....6,32 β. 32,53....32, 27 γ. 7....7,00 δ. 87,1....87,15

Άσκηση  2

Να σηµειώσετε µε Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω στρογγυλοποιήσεις.

α. 62,35 62,3→     β. 7,76 8→    γ. 432,53 432→     δ. 6,728 6,73→

Άσκηση  3

α. Πότε ο αριθµός 3 είναι στρογγυλοποίηση του αριθµού 2,65;

β. Πότε ο αριθµός 3 είναι στογγυλοποίηση του αριθµού 2,47;




