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βιβλίο



Κάνε τις προσθέσεις των δεκαδικών αριθµών, όπως στο παράδειγµα. 1. 

Αν στο παρακάτω µοντέλο το τετράγωνο είναι η ακέραιη µονάδα, να 
υπολογίσεις το άθροισµα 1,8 + 0,6. 

2. 
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Για να κάνεις πιο εύκολα τις 
πράξεις, µπορείς στις κενές 

θέσεις (αν υπάρχουν) να 
βάζεις µηδενικά!
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Θα προσέχεις να έχεις πάντα
τα χιλιοστά κάτω από τα χιλιοστά, τα 

εκατοστά κάτω από τα εκατοστά 
κ.ο.κ. ∆ηλαδή, θα πρέπει να έχεις 
τις υποδιαστολές στην ίδια στήλη!
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Τέλος, θα κάνεις κανονικά την 
πρόσθεση όπως ξέρεις (προσοχή 

στα κρατούµενα) και στο 
αποτέλεσµα θα βάζεις την 

υποδιαστολή κάτω από τις άλλες 
υποδιαστολές.

βα γ

Ε ∆ Μ χδ ε

1,8 + = .....0,6

Χρωµάτισε τον πρώτο 
προσθετέο µε πράσινο και 
τον δεύτερο µε µπλε.



Κάνε τις αφαιρέσεις των δεκαδικών αριθµών, όπως στο παράδειγµα. 3. 
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Όταν θα αφαιρείς δεκαδικούς αριθµούς, θα ακολουθείς ακριβώς τα ίδια βήµατα µε την πρόσθεση. 
Θα προσέχεις να έχεις τις υποδιαστολές στην ίδια στήλη, θα συµπληρώνεις µηδενικά στις κενές 
θέσεις και στο αποτέλεσµα θα βάζεις την υποδιαστολή κάτω από τις άλλες υποδιαστολές.  

χδ ε

Αν στο παρακάτω µοντέλο το τετράγωνο είναι η ακέραιη µονάδα, να 
υπολογίσεις τη διαφορά 2,82 - 1,41.

 4. 

2,82 - = .....1,41

Χρωµάτισε τον µειωτέο 
µε πράσινο και τον 

αφαιρετέο µε κόκκινο, 
πάνω από το πράσινο.
Όσα µένουν πράσινα 

είναι η διαφορά. 



Ποιος είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθµός των παρακάτω δεκαδικών;
Συνέχισε όπως στο παράδειγµα. 

 5. 

Βρες τους πλησιέστερους ακέραιους αριθµούς των παρακάτω δεκαδικών 
και κάνε την πρόσθεση, όπως στο παράδειγµα.

 6. 

Παρατήρησε προσεκτικά και συµπλήρωσε τους αριθµούς στα µαγικά 
τετράγωνα.

 7. 
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Πολλές φορές για να διευκολύνουµε τους υπολογισµούς µας, αντικαθιστούµε
τους δεκαδικούς αριθµούς µε τους πλησιέστερους ακέραιους, που έχουν περίπου 
την ίδια αξία.  Παραδείγµατα:    

16,96    -                15,03   -   ............       98,078   -   ............

21,11    -   ............      9,86    -   ............      605,021   -   ............

32,78    -   ............     96,32   -   ............       153,06    -   ............

 ............ 

• 35,2+36,8   ................................

• 23,12+3,2   ................................

• 2,03+6,09   ................................

• 47,99+34,08   ................................

• 8,001+9,8       .................................

• 13,97+24,12   ................................

5,09    5      7,98    8

17

35 + 37= 72

Οριζόντια, κάθετα
και διαγώνια
το άθροισµα

πρέπει να είναι
το ίδιο.

Το άθροισµα πρέπει
να είναι 2,1.

Το άθροισµα πρέπει
να είναι 2,4.

0,9

0,8

1,10,5

0,7

0,8



Ο Αλέξανδρος έχει µαζέψει 23,40 € περισσότερα από τον Παύλο. Πόσα 
χρήµατα έχει ο Αλέξανδρος;

 8. 

Ένας αθλητής έτρεξε την πρώτη µέρα 8,60 χιλιόµετρα. Τη δεύτερη µέρα 
έτρεξε 2,2 χιλιόµετρα περισσότερα από την πρώτη και την τρίτη µέρα 
έτρεξε 3,7 χιλιόµετρα λιγότερα από τη δεύτερη. Πόσα χιλιόµετρα έτρεξε 
συνολικά ο αθλητής και τις τρεις µέρες;

 9. 

Ένας γεωργός έχει τρεις αποθήκες µε σιτάρι. Στην πρώτη αποθήκη έχει 
2,330 τόνους, στη δεύτερη 4,06 τόνους και στην τρίτη 8,65 τόνους. Αν ο 
γεωργός πούλησε 5,750 τόνους, πόσοι τόνοι τού έµειναν απούλητοι;  

 10. 
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Με ακρίβεια:Με εκτίµηση:

Έχω µαζέψει
165,63 €

Παύλος

Με ακρίβεια:Με εκτίµηση:

Με ακρίβεια:Με εκτίµηση:



Κεφάλαιο 29Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - Ε’ ∆ηµοτικού

Ο πολλαπλασιασµός στους δεκαδικούς αριθµούς

10 www.iscool.gr

Για να πολλαπλασιάσω έναν δεκαδικό αριθµό µε έναν ακέραιο ή µε έναν άλλο δεκαδικό 
αριθµό, κάνω τον πολλαπλασιασµό σαν να είναι ακέραιοι οι αριθµοί. Στο γινόµενο (αποτέ-
λεσµα) που βρίσκω τοποθετώ την υποδιαστολή µετρώντας από δεξιά προς τα αριστερά 
τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα έχουν συνολικά ο πολλαπλασιαστής και ο πολλαπλασιαστέος.

Π.χ. ∆εκαδικός
µε δεκαδικό αριθµό

6,25   
25

51,36   
1,2

52,06   
6,8

      14,6
         1,2
       2 9 2
 + 1 4 6  
   1 7,5 2

146   1
Οι παράγοντες του πολλαπλασιασµού έχουν 2 δεκαδικά ψηφία, άρα  
µετράω δύο θέσεις από δεξιά προς τα αριστερά και γράφω: 17,52.

146   2

25,6
  11,6

   68            
  0,2

   2,56
75

10,06
   4,3

105,2
    12,4

36,26
  25,3

Κάνε κάθετα τους παρακάτω πολλαπλασιασµούς µε δεκαδικούς αριθµούς. 1. 



Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, όπως στο παράδειγµα. 2. 

Βρες τα παρακάτω γινόµενα: 3. 
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Θυµάµαι!
Όταν πολλαπλασιάζω έναν δεκαδικό 
αριθµό µε το 10, το 100 ή το 1.000,  
ξαναγράφω τον αριθµό και µετακινώ 
την υποδιαστολή προς τα δεξιά 1, 2 
ή 3 θέσεις αντίστοιχα (δηλαδή όσα 
είναι και τα µηδενικά στο 10, στο 
100 ή στο 1.000). 
Αν δεν µου φτάνουν οι θέσεις, προ-
σθέτω µηδενικά στα δεξιά.

0,267

5,36  

32,236

2,34  

863,25  

10           100        1.000

2,67       26,7      267  

4 χ 6 = 24

4 χ 0,6 = 

4 χ 0,06 = 

4 χ 0,006 = 

4 χ 60 = 

4 χ 600 = 

4 χ 6.000 = 

5 χ 7 = 

0,5 χ 70 = 

0,05 χ 7 = 

0,5 χ 7 = 

5 χ 70 = 

50 χ 700 = 

500 χ 7 = 

4 χ 1,5 = 

40 χ 1,5 = 

0,4 χ 1,5 = 

0,04 χ 150 = 

40 χ 15 = 

400 χ 150 = 

400 χ 1.500 = 



Η κυρία Ουρανία καθηµερινά πηγαίνει στον φούρνο. Πόσα ευρώ ξοδεύει 
συνολικά την εβδοµάδα;

 5. 
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Καθηµερινά αγοράζω:
• 2 φραντζόλες ψωµί, που η καθεµία
κοστίζει 0,75 €
• ένα λίτρο γάλα, που κοστίζει 1,13 €, και  
• δύο κουλούρια Θεσσαλονίκης, που
το καθένα κοστίζει 0,60 €.

Η κυρία Ουρανία καθηµερινά ξοδεύει ....................... €. 

    Συνολικά την εβδοµάδα  ξοδεύει ....................... €. 

Υπολόγισε το γινόµενο 0,7χ2,1 µε 4 διαφορετικούς τρόπους. 4. 

 1ος τρόπος: Με εκτίµηση > 0,7 x 2,1 είναι περίπου ....... x ....... = .......

 2ος τρόπος: Υπολογίζουµε ακριβώς µε δεκαδικά κλάσµατα:

 3ος τρόπος: Υπολογίζουµε ακριβώς µε µοντέλα αναπαράστασης.
                     (Το τετράγωνο αναπαριστά την ακέραιη µονάδα)

 4ος τρόπος: Κάνουµε την πράξη κάθετα:

0,7 x 2,1 =        x        =              =        =x

0,7
  2,1

Μετράω και 
αναδιατάσσω 
τα µπλε 
τετραγωνάκια
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Όταν έχουµε να διαιρέσουµε δεκαδι-
κό µε ακέραιο, ξεκινάµε τη διαίρεση 
κανονικά και, µόλις φτάσουµε στην 

υποδιαστολή του ∆ιαιρετέου, 
βάζουµε µια υποδιαστολή και στο 
πηλίκο. Προσοχή! Υποδιαστολή 

µπαίνει µόνο 1 φορά. Αν χρειαστεί να 
συνεχίσω τη διαίρεση προσθέτοντας 

0 στο υπόλοιπο, δεν ξαναβάζω 
υποδιαστολή!

Όταν έχουµε να διαιρέσουµε 
δεκαδικό µε ακέραιο αριθµό και ο 
διαιρέτης δεν χωράει στο ακέραιο 
µέρος του ∆ιαιρετέου, βάζουµε 0 
και υποδιαστολή στο πηλίκο. Στη 
συνέχεια, χωρίζουµε ένα δεκαδικό 
ψηφίο στον ∆ιαιρετέο και συνεχί-

ζουµε τη διαίρεση.

1

0

2
0,851 6

1

0
01
0

7,

Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις κάθετα, όπως στα παραδείγµατα. 1. 

Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις δεκαδικού µε ακέραιο. 2. 

Κάνε κάθετα τις παρακάτω διαιρέσεις δεκαδικού µε ακέραιο.3. 

9

0

5
1,85

4

0
4 0
0

Όταν η διαίρεση αφήνει 
υπόλοιπο, µπορούµε να τη 

συνεχίσουµε! Βάζουµε δίπλα 
στο υπόλοιπο το 0 και 

συνεχίζουµε τη διαίρεση. 
∆εν ξεχνάµε, όµως, να 

βάλουµε µια υποδιαστολή 
στο πηλίκο.

5

01
1

0 2 0
0,254 0

0
0 0

0

0

Όταν ο διαιρέτης είναι 
µεγαλύτερος από τον 

∆ιαιρετέο, βάζουµε 0 και 
υποδιαστολή στο πηλίκο, 

0 στον ∆ιαιρετέο και 
συνεχίζουµε τη διαίρεση 

όπως έχουµε µάθει.

∆ιαίρεση ακέραιου µε ακέραιο µε πηλίκο δεκαδικό ∆ιαίρεση µε διαιρέτη µεγαλύτερο από τον ∆ιαιρετέο

8 5 4 8 3 5 8 6 2 4 2 8 8



Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, όπως στο παράδειγµα.  5. 
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Όταν ο διαιρέτης είναι δεκαδικός, τότε τον πολλαπλασιάζουµε µε τον κατάλληλο αριθµό 
(10, 100 ή 1.000) έτσι ώστε να φύγει η υποδιαστολή και να γίνει ακέραιος! 
Με τον ίδιο αριθµό πολλαπλασιάζουµε και τον ∆ιαιρετέο και κάνουµε τη διαίρεση όπως έχουµε µάθει.

6 3 7, 3 5
1,823 5

82
82

7
0
7 0
7 0
0 0

6 3 7, 3,5 22,42 9,5 9,45 1,8 8,1 0,03

·10·10

Κάνε κάθετα τις παρακάτω διαιρέσεις, στις οποίες ο ∆ιαιρετέος και ο 
διαιρέτης είναι δεκαδικοί αριθµοί.

 4. 

Η κυρία Ασπασία έχει φτιάξει 36 κιλά µαρµελάδα φράουλα και θέλει να τα 
µοιράσει στα 5 εγγόνια της. Πόσα κιλά µαρµελάδας θα πάρει το καθένα;

 6. 

23

195

679

5.482

6.259

23

195

679

5.482

6.259

 0,1     0,01  0,001

1.950    19.500    195.000

 10      100   1.000

19,5       1,95         0,195
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Ο κύριος ∆ηµήτρης αγόρασε ένα ψυγείο, το οποίο κόστιζε 545 €. Έδωσε τα 
µισά χρήµατα ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα κανόνισε να τα πληρώσει σε 
20 δόσεις. Πόσα χρήµατα θα πληρώνει ο κύριος ∆ηµήτρης για κάθε δόση;

 7. 

Μία εταιρία αγόρασε 15 καρέκλες που η κάθε µία κόστισε 75,60 € και ένα 
γραφείο που κόστισε 440,70 €. Το κατάστηµα έδωσε την δυνατότητα στην 
εταιρία να τα πληρώσει σε 5 δόσεις. Τι ποσό θα πληρώσει σε κάθε δόση;

 9. 

Η κυρία Αλεξάνδρα αγόρασε 5 κιλά αλεύρι για να φτιάξει κουλουράκια για τα 
παιδιά της και πλήρωσε 3 €. Πόσο κοστίζει το 1 κιλό αλεύρι; 

8. 

Ο Αντώνης πλήρωσε 19,80 € για να αγοράσει 5,5 κιλά σκυλοτροφή για τον 
Πλούτο. Πόσο κοστίζει το 1 κιλό σκυλοτροφή;

10. 
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Γράψε τα επόµενα δεκαδικά κλάσµατα µε ποσοστά στα εκατό (%) και µε 
τη µορφή δεκαδικών αριθµών, όπως στο παράδειγµα.

 1. 

Μετάτρεψε τα παρακάτω ποσοστά σε δεκαδικά κλάσµατα και σε 
δεκαδικούς αριθµούς, όπως στο παράδειγµα.

 2. 

Μετάτρεψε τα παρακάτω δεκαδικά κλάσµατα σε ποσοστά στα χίλια (‰) 
και σε δεκαδικό αριθµό, όπως στο παράδειγµα.

 3. 

5
100 5% 0,05

2
1.000

0,002

790
1.000

9
1.000

39
1.000

1
1.000

256
1.000

7
100

23
100

63
100

91
100

49
100

1
100

36
100

10
100

Τα κλάσµατα που έχουν παρονοµαστή το 100 γράφονται και µε το σύµβολο % , π.χ.         =25% 
που διαβάζεται “είκοσι πέντε τοις εκατό” ή “είκοσι πέντε στα εκατό”.

Τα κλάσµατα που έχουν παρονοµαστή το 1.000 γράφονται και µε το σύµβολο ‰, π.χ.           = 350‰
που διαβάζεται “τριακόσια πενήντα τοις χιλίοις” ή “τριακόσια πενήντα στα χίλια”.

25
100

9%
9

100
0,09

24%

69%

99%

100%

1%

87%

71%

12%

350
1.000
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Υπολόγισε τα παρακάτω ποσοστά, όπως στο παράδειγµα. 4. 

Μετάτρεψε τα επόµενα κλάσµατα σε ποσοστά στα εκατό (%).  5. 

Χρησιµοποιούµε το ποσοστό για να  εκφράσουµε το µέρος µιας ποσότητας και για να κάνουµε 
εύκολα συγκρίσεις των διαφορετικών µερών της ίδιας ποσότητας.

Ένα ποσοστό µπορεί να εκφραστεί ως δεκαδικό κλάσµα ή ως δεκαδικός αριθµός. 

Π.χ. 9%=         =0,09

Για να βρούµε την ποσότητα που εκφράζει ένα ποσοστό, πρέπει να γνωρίζουµε την τιµή στην 
οποία αναφέρεται.
Έτσι για να βρούµε το 8% του 50, κάνoυµε :        χ 50 =           =         = 4 

9% του 60 = 40% του 80 =

25% του 50 =

15% του 40 = 27% του 90 =

38% του 70 =

50% του 70 = 5% του 95 =

9
100

8
100

400
100

8χ50
100

x 60 = 5,4  9
100

540
100

9 x 60
100 = =

2
50

2x2 4
4 %

50x2 100

7
2

3
25

5
20

4
10

3
5

Θυµήσου:
Πρέπει να 

µετατρέψεις 
πρώτα όλα τα 
κλάσµατα σε 

δεκαδικά!
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Η διευθύντρια του ∆ηµοτικού σχολείου ρώτησε τα παιδιά της ∆΄ ∆ηµοτικού 
ποια ξένη γλώσσα επιθυµούν να παρακολουθήσουν στην επόµενη τάξη. 
Πόσο είναι το ποσοστό των παιδιών που επέλεξαν τα γαλλικά;

 6. 

1%
Άλλη γλώσσα

56% Αγγλικά

23% 
Γερµανικά

8% 
Ιταλικά

          % 
Γαλλικά

Αν ο συνολικός αριθµός των 
παιδιών ήταν 200, πόσα παιδιά 
επέλεξαν τελικά τα γαλλικά;

 ................  παιδιά επέλεξαν τα γαλλικά.

Είναι περίοδος εκπτώσεων και η κυρία Μαρία θέλει να αγοράσει ένα 
καινούργιο παλτό. Ύστερα από έρευνα αγοράς στα καταστήµατα, η κυρία 
Μαρία σκέφτεται να αγοράσει ένα από τα δύο παρακάτω παλτό. Πόσο είναι 
το όφελος από την έκπτωση στο καθένα; 

 7. 

130 €
Έκπτωση 30% 156 €

Έκπτωση 42%

 Όφελος ................... €.  Όφελος ................... €.



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Προτεραιότητα
 της iSCOOL είναι να 

προσφέρουμε ένα 
ελκυστικό περιβάλλον 

μάθησης, με χρώμα, 
έμπνευση και 

γνώση!

Στην iSCOOL 
πιστεύουμε ότι
οι βάσεις της 
εκπαίδευσης 

“χτίζονται” στο 
∆ημοτικό.

iSCOOL: Για 
τους γονείς του 
“Σήμερα” και την 
έξυπνη γενιά του 

“Αύριο”!

C L
 Tips

Στις μικρές 
τάξεις του 
∆ημοτικού 

συνδυάζουμε το μάθημα 
του σχολείου και τη 

γνώση μαζί με τη 
δημιουργική 
απασχόληση!



Με θεωρία, συμβουλές και παραδείγματα,  
ο γονιός να μπορεί να βοηθήσει το παιδί 
του με την κατάλληλη μεθοδολογία.

Το ∆ημοτικό μου είναι COOL! Τα βιβλία 
της iSCOOL είναι ιδανική παρέα και στις 
διακοπές των παιδιών!

Σχεδιάζουμε με στόχο τα παιδιά να 
εξασκούν την κριτική τους σκέψη και 
αντίληψη, παρέα με το άμεσα γνωστικό 
αντικείμενο!

Τα βιβλία μας κολουθούν βήμα - βήμα τις 
ενότητες και τα κεφάλαια των σχολικών 
βιβλίων κάθε τάξης.

Τα βιβλία µας είναι...“άλλο ένα απλό βοήθηµα”
... ένας ελκυστικός  τρόπος εµπέδωσης του σχολικού µαθήµατος
και πολλά παραπάνω...



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Αγαπητοί γονείς,

σχεδιάζοντας την iSCOOL, είχαµε ως όραµα ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που να είναι πρώτα απ’ όλα αφιερωµένο στα 
ίδια τα παιδιά. Στόχος µας είναι να µπορούµε να 
συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη της αγάπης τους για 
µάθηση, να βοηθήσουµε τα παιδιά να εξερευνήσουν τα ατοµικά ταλέντα 
και τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την ευφυΐα και την 
αυτοπεποίθησή τους.

Οι εκδόσεις µας ακολουθούν βήµα-βήµα την ύλη του σχολείου. Τα 
θεωρούµε όµως το ίδιο εξαιρετικά και για τη δηµιουργική απασχόληση 
των παιδιών στον ελεύθερό τους χρόνο, ιδίως για τις µικρές τάξεις του 
∆ηµοτικού, όπου η εξάσκηση έχει κυρίαρχο ρόλο στην αφοµοίωση της 
γνώσης και θέτει σταθερές βάσεις στην εξελικτική τους πορεία. 

Πρώτιστα, θέλουµε η iSCOOL να είναι πάνω απ’ όλα δηµιουργικός 
χρόνος µε τους γονείς, να συµπληρώσουµε το δεσµό παιδιών, γονέων 
και σχολείου, ώστε να συµβάλλουµε ενεργά σε ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που διεγείρει την προσωπική, πνευµατική και κοινωνική 
ανάπτυξη.

      
    Με εκτίµηση
   H εκπαιδευτική οµάδα της iScool



iSCOOL: Με αξία
που θα φανεί στο µέλλον

Μ Ε Λ Ε Τ Α Μ Ε  Π Α Ρ Ε Α  !


