
επιτυχών, 

απών, 

παρών, 

εξέχων, 

δευτερεύων, 

συμφέρων, 

πρέπων 

 

Μπορείς να συμβουλευτείς τους 

πίνακες στη σελ. 86 του βιβλίου σου, 

για να συμπληρώσεις τις εργασίες! 

Τετάρτη, 10-03-21 

ΜΑΘΗΜΑ 42Ο  

Καλημέρα σας παιδιά! Τα μαθήματά μας για σήμερα: 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

 Συμπληρώσαμε μαζί την άσκηση 5 στη σελ. 87 του βιβλίου. 
 

 Διόρθωσε την προηγούμενη άσκηση από το τετράδιό σου, πατώντας εδώ. 
 

Ασκήσεις (για το τετράδιο) : 

1. Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα επίθετα του πλαισίου: 

 

1. Το φιλαράκι μας ήταν πάντα παρόν όσες φορές το χρειαστήκαμε. 

2. Οι εξαρτημένες προτάσεις λέγονται και __________________________. 

3. Τα ονόματα των _________________________ του διαγωνισμού  

θα ανακοινωθούν σύντομα. 

4. Αγόρασε το σπίτι σε ________________________ τιμή. 

5. Ο κ. Δήμου είναι μια ________________________ προσωπικότητα του τόπου μας. 

6. Μίλησε στον ιερέα με τον _____________________ σεβασμό. 

7. Είχαμε πολλούς ______________________ σήμερα στην τάξη. 

 

2. Βάζω τα επίθετα της παρένθεσης στον σωστό τύπο: 
 

1. Ο νέος νόμος για τα ακίνητα έμεινε τελικά _____________________ (ανενεργός), αφού δεν εφαρμόστηκε 

μετά τις εκλογές. 

2. Ο ύποπτος για τη ληστεία θεωρείται από την αστυνομία ____________________ (κακοποιός) στοιχείο. 

3. Η ____________________ (ειδοποιός) διαφορά του ανθρώπου από τα υπόλοιπα ζώα είναι ο λόγος και η 

σκέψη. 

4. Ανακάλεσαν την _____________________ (αδειούχος) νοσοκόμα στην υπηρεσία της. 

5. Πολλοί κάτοικοι της πόλης είναι ________________________ (ενεργός) μέλη της φιλοζωικής εταιρείας. 

6. Αυτός αποδείχτηκε ο καλύτερος παίκτης της _______________________ (κυπελλούχος) ομάδας. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Kzh-1mu-i_ULTwf2hF6arDZACyLmJ8oz/view?usp=drivesdk


 Συμπλήρωσε τις εργασίες 1-2 στη 
σελ. 29 του βιβλίου εργασιών. 

 

 Στείλε μας με φωτογραφία τις 
απαντήσεις που έδωσες! 

 

Γρήγορος πολλαπλασιασμός με 10 ή 100 ή 1.000 

 Για να πολλαπλασιάσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με 10, 100 ή 1.000, 

μετακινούμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις δεξιά όσα είναι τα μηδενικά του 10, 

του 100 ή του 1.000. Αν δεν φτάνουν, συμπληρώνουμε με μηδενικά. 

3,82 ∙ 10 = 38,2 0,69 ∙ 100 = 69 7,45 ∙ 1.000 = 7.450 

 

Γρήγορος πολλαπλασιασμός με 0,1 ή 0,01 ή 0,001 

 Για να πολλαπλασιάσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με 0,1 ή 0,01 ή 0,001, 

μετακινούμε την υποδιαστολή αντίστοιχα μία, δύο, τρεις θέσεις αριστερά. Αν τα 

ψηφία δεν φτάνουν, συμπληρώνουμε με μηδενικά στην αρχή του αριθμού. Το 

ίδιο ισχύει και για τους φυσικούς αριθμούς. 

26,7 ∙ 0,1 = 2,67 40,4 ∙ 0,01 =0,404 87,5 ∙ 0,001 = 0,0875 15 ∙ 0,001 = 0,015 

 

Παίξε το παρακάτω παιχνίδι 

για περισσότερη εξάσκηση!! 

Μάζεψε όσους 

περισσότερους πόντους 

μπορείς! 

Πολλαπλασιασμός φυσικών 

και δεκαδικών αριθμών 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Να μάθω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κάναμε την άσκηση 2 στη σελ. 17 του βιβλίου. 
 

 Διόρθωσε τις προηγούμενες ασκήσεις σου, πατώντας εδώ. 

 

Άσκηση (για το τετράδιο) : 

Υπολογίζω τα παρακάτω γινόμενα: 

1,23 ∙ 10 =  0,51 ∙ 10 =  3,9 ∙ 1.000 =  
4,76 ∙ 100 = 0,06 ∙ 1.000 =  7,41 ∙ 10 =  
8,95 ∙ 1.000 =  90,7 ∙ 100 =  12,05 ∙ 1.000 = 

 

11,7 ∙ 0,1 =  5,2 ∙ 0,01 =  8,75 ∙ 0,01 =  
14,01 ∙ 0,01 = 2,8 ∙ 0,001 =  143 ∙ 0,1 =  
74,6 ∙ 0,001 =  7,4 ∙ 0,1 =  27 ∙ 0,01 = 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 

https://bit.ly/2OxM3w1
https://bit.ly/2OxM3w1
https://drive.google.com/file/d/1L-WRMBOjBYtSsEi1m3AtczDFTHk15NkP/view?usp=drivesdk

