΄Αλγεβρα Α΄ Γυµνασίου

Γυµνάσιο Θήρας

∆εκαδικοί αριθµοί
6ο Φύλλο Εργασίας
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης

1. Να γράψετε ολογράφως τους παρακάτω δεκαδικούς αριθµούς :
(αʹ) 3, 012
.........................................................................................................................
(ϐʹ) 0, 13
.........................................................................................................................
(γʹ) 5, 7
.........................................................................................................................

Για να
στρογγυλοποιήσετε
ένα δεκαδικό
αριθµό :
1) Προσδιορίζετε τη
δεκαδική τάξη στην
οποία ϑα γίνει η
στρογγυλοποίηση.
2) Εξετάζετε το ψηφίο
της αµέσως
µικρότερης τάξης.
α) Αν αυτό είναι
µικρότερο του 5, το
ψηφίο αυτό και όλα τα
ψηφία των µικρότερων
τάξεων µηδενίζονται.
ϐ) Αν είναι µεγαλύτερο
ή ίσο του 5, το ψηφίο
αυτό και όλα τα ψηφία
των µικρότερων τάξεων
µηδενίζονται και το
ψηφίο της τάξης
στρογγυλοποίησης
αυξάνεται κατά 1.

2.

(αʹ) Να στρογγυλοποιήσετε στο δέκατο τους παρακάτω δεκαδικούς αριθµούς :
i. 6, 537 ..................

ii. 7, 971 ..................

(ϐʹ) Να στρογγυλοποιήσετε στη µονάδα τους παρακάτω δεκαδικούς
αριθµούς :
i. 123, 537 ..................

ii. 89, 671 ..................

3. Συµπληρώστε το ψηφίο που λείπει στον αριθµό 12, 67, αν γνωρίζετε ότι όταν
ο αριθµός στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο εκατοστό γίνεται 12, 66.
4. Να ϐρείτε όλους τους δεκαδικούς αριθµούς που έχουν δύο δεκαδικά ψηφία
και είναι µεγαλύτεροι του 2, 3 και µικρότεροι του 2, 4.
.....................................................................................................................
5. Ποιοι αριθµοί αντιστοιχούν στα σηµεία Α, Β και Γ;

6. Τοποθετήστε το κατάλληλο σύµβολο <, > ή =, µεταξύ των αριθµών :
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(αʹ) 2, 01 ... 2, 001

(γʹ) 2, 1 ... 2, 15

(ϐʹ) 3, 01 ... 3, 010

(δʹ) 2 ... 0, 2

7. ∆ίνεται η σειρά των ψηφίων 78630453. Να τοποθετήσετε κατάλληλα την υποδιαστολή ώστε ο δεκαδικός που ϑα προκύψει να ϐρίσκεται µεταξύ των αριθµών,
(αʹ) 1 και 10 : ...........................................
(ϐʹ) 10 και 100 : ...........................................
(γʹ) 1000 και 10.000 : ...........................................

∆εκαδικό κλάσµα
λέγεται το κλάσµα
που έχει παρονοµαστή
µια δύναµη του 10.

8. Να µετατρέψετε τα παρακάτω κλάσµατα σε δεκαδικά κλάσµατα και στη συνέχεια σε δεκαδικούς αριθµούς :

5
=........................
8
3
=........................
(δʹ)
40

3
=........................
5
3
=........................
(ϐʹ)
4

(γʹ)

(αʹ)

9. Να ϐρείτε :

1
του 32: ........................................................
8
1
(ϐʹ) το
του 32: ........................................................
10
1
του 32: ........................................................
(γʹ) το
20

(αʹ) το

10. Να ϐρείτε τον αντίστροφο του αριθµού :
(αʹ) 1, 5

(ϐʹ) 0, 8

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

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

11. Να κάνετε τις πράξεις :
(αʹ) 32 : 10 =...............

(Ϲʹ) 0, 12 · 3 =...............

(ϐʹ) 3, 2 · 10 =...............

(ηʹ) 0, 12 : 3 =...............

(γʹ) 3 : 100 =...............

(ϑʹ) 4, 8 : 1, 2 =...............

(δʹ) 3, 2 · 0, 1 =...............
(εʹ) 3, 2 : 0, 1 =...............

(ιʹ) 0, 32 =...............

(ϛʹ) 3, 2 : 0, 8 =...............

(ιαʹ) 0, 12 =...............

¨Τα µαθηµατικά διαθέτουν όχι µόνον αλήθεια, αλλά και ανώτερη οµορφιά [...]
τόση όση µόνον η πιο µεγαλιώδης τέχνη µπορεί να επιδείξει.¨
Bertrand Russell, 1872-1970, Βρετανός ϕιλόσοφος, µαθηµατικός.
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