
Τετάρτη, 31-03-21 

ΜΑΘΗΜΑ 55Ο  

Καλημέρα σε όλους! Για σήμερα: 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

• Διόρθωσε τις προηγούμενες ασκήσεις σου, πατώντας εδώ. 

• Κάναμε την άσκηση 2 στη σελ. 20 του βιβλίου και την άσκηση 3 στη σελ. 28 του βιβλίου εργασιών. 

 

 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

1. Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα: 

Αριθμοί  Απόλυτα αριθμητικά Τακτικά αριθμητικά 

4 τέσσερα τέταρτος 

12   

 οχτώ  

  τριακοστός τρίτος 

 πενήντα έξι  

99   

  εκατοστός έβδομος 

 τριακόσια ογδόντα επτά  

 

2. Συμπληρώνω τα κενά με το κατάλληλο απόλυτο ή τακτικό αριθμητικό της παρένθεσης: 

Του το έχω πει _________________ (3) φορές και δεν το έχει καταλάβει. 

Ο αθλητής, ύστερα από ______________ (2) ώρες, ________________ (40) λεπτά και _______________ 

(33) δευτερόλεπτα, κατάφερε να τερματίσει __________________ (2). 

Θα βρεις περισσότερες πληροφορίες στον ___________________ (29) τόμο της εγκυκλοπαίδειας στην 

_________________ (74) σελίδα. 

Ο Γιώργος μπήκε _________________ (1) στη σχολή που ήθελε γράφοντας ________________ (20) σε όλα 

τα μαθήματα. 

Σήμερα θα γίνει κλήρωση των __________________ (4) ομάδων που θα παίξουν στους ημιτελικούς 

αγώνες. 

Μια ομάδα μπάσκετ αποτελείται από _______________ (5) παίκτες, ενώ μια ομάδα ποδοσφαίρου 

αποτελείται από __________________ (11) παίκτες. 

 

Όσοι δεν κατάφεραν να συνδεθούν μέσω Webex, πατήστε ΕΔΩ. 

https://drive.google.com/file/d/1O0vyApK92pJxZM1dq7E2bJS2KWkCi6z4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4_LFNuJQjtvg6bSvjI1RrNNMg4bOMNL/view?usp=sharing


 

Γρήγορη διαίρεση με 10 ή 100 ή 1.000 

• Για να διαιρέσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με 10, 100 ή 1.000, μετακινούμε την 

υποδιαστολή τόσες θέσεις αριστερά όσα είναι τα μηδενικά του 10, του 100 ή του 

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

ίδιο ισχύει και για τους φυσικούς αριθμούς. 

45 : 10 = 4,5 7,1 : 100 = 0,071 6,4 : 1.000 = 0,0064 

 

Γρήγορη διαίρεση με 0,1 ή 0,01 ή 0,001 

• Για να διαιρέσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με 0,1 ή 0,01 ή 0,001, μετακινούμε την 

υποδιαστολή αντίστοιχα μία, δύο, τρεις θέσεις δεξιά. Αν τα ψηφία δεν φτάνουν, 

συμπληρώνουμε με μηδενικά. Σε έναν φυσικό αριθμό αρκεί να βάλουμε στο 

τέλος του ένα, δύο ή τρία μηδενικά αντίστοιχα. 

2,4 : 0,1 = 24 0,618 : 0,01 = 61,8 1,9 : 0,001 = 1.900 3 : 0,01 = 300 

 

3. Με τα παρακάτω συνθετικά σχηματίζω σύνθετα ρήματα και τα αντίστοιχά τους σύνθετα ουσιαστικά: 

Συνθετικά  Σύνθετα ρήματα Σύνθετα ουσιαστικά 

ανα + κρίνω ____________________ ____________________ 

αμφι + βάλλω ____________________ ____________________ 

δια + φέρω ____________________ ____________________ 

δυσ + λειτουργώ ____________________ ____________________ 

ευ + νοώ ____________________ ____________________ 

εκ + αντλώ ____________________ ____________________ 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

• Διόρθωσε τις προηγούμενες ασκήσεις σου, πατώντας εδώ. 

Να μάθω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Λύσαμε μαζί την άσκηση 4 από τη σελ. 19 του βιβλίου και την άσκηση 1 από τη σελ. 17 του βιβλίου 

εργασιών. 

 

 

 

Όσοι δεν κατάφεραν να συνδεθούν μέσω Webex, πατήστε ΕΔΩ. 

https://drive.google.com/file/d/1cLSjx4ZzvohDV968WmUEeRDbZiUA1Evj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12uoK6i2I548WhEKo_WPAs_MCpC5_Ydtq/view?usp=sharing


• Συμπληρώσαμε 

τις ασκήσεις 1, 3 

από τη σελ. 30 

του βιβλίου 

εργασιών. 

 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

1. Λύνω τις πράξεις με το νου: 

 

382 : 10 = 9,27 : 10 = 47 : 0,1 = 3,504 : 0,01 = 

41 : 100 = 11,5 : 1.000 = 2 : 0,01 = 0,6 : 0,001 = 

60 : 1.000 = 0,7 : 100 = 30 : 0,001 = 0,5 : 0,01 = 

365,8 : 100 = 1,5 : 10 = 13,9 : 0,1 = 1,7 : 0,1 = 

 

2. Αντιστοιχίζω όσα είναι ίσα: 

 

98 x 10 •  • 98 : 1.000 

9,8 : 100 •  • 0,98 x 100 

0,0098 x 1.000 •  • 9.800 : 10 

9.800 : 100 •  • 0,098 x 100 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

• Είδαμε τα κυριότερα ποτάμια της Ελλάδας και πού βρίσκονται: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


