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  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4Ο 

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

 Όταν ένα μέγεθος ή ένα σύνολο ομοειδών αντικειμένων χωριστεί σε ν 
ίσα μέρη, τότε καθένα από αυτά ονομάζεται «ένα νιοστό» ή απλά 

«νιοστό» και συμβολίζεται με . Κάθε αριθμός που έχει αυτή τη μορφή 

λέγεται κλασματική μονάδα. 

 Αν πάρουμε κ κλασματικές μονάδες, που η καθεμία είναι   , τότε 

φτιάχνουμε τον κλασματικό αριθμό ή απλά το κλάσμα  , που διαβάζεται 

«κάπα νιοστά». 
 Στο κλάσμα   , ο αριθμός κ ονομάζεται αριθμητής και ο αριθμός ν 

ονομάζεται παρονομαστής.  
Ο παρονομαστής ενός κλάσματος δηλώνει σε πόσα ίσα κομμάτια θα 
χωριστεί ένα μέγεθος , ενώ ο αριθμητής πόσα μέρη από αυτά πήραμε.  
Ο αριθμητής και ο παρονομαστής ονομάζονται όροι του κλάσματος. 
Πάντα πρέπει ο παρονομαστής να είναι διαφορετικός από το μηδέν. 

 Ένα κλάσμα συμβολίζει μια διαίρεση. Δηλαδή: 𝜅: 𝜈, 𝜈 0 

Ισχύουν τα παρακάτω: 
 𝛼 

 
 1, 𝜇𝜀 𝛼 0 

 

 0, 𝜇𝜀 𝛼 0 

 Για να βρούμε το   του αριθμού α, πολλαπλασιάζουμε το   με το α. 

Δηλαδή:   ∙ 𝛼 . 

 
 Αναγωγή στην κλασματική μονάδα (Γνωρίζουμε το όλο και ψάχνουμε 

ένα μέρος) 
 
Για να υπολογίσουμε τι μέρος ενός μεγέθους παριστάνει ένα κλάσμα   

ακολουθούμε την εξής διαδικασία: 

 Βρίσκουμε αρχικά το   του μεγέθους 

 Πολλαπλασιάζουμε με κ το παραπάνω αποτέλεσμα. 
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 Γνωρίζουμε ένα μέρος και ψάχνουμε το όλο 
Για να βρούμε το ολόκληρο από ένα μέγεθος ενώ γνωρίζουμε ένα μέρος 
του   ακολουθούμε τα εξής βήματα: 

 Βρίσκουμε το   του μεγέθους, διαιρώντας το μέγεθος με το κ. 

 Βρίσκουμε το ολόκληρο πολλαπλασιάζοντας το παραπάνω 
αποτέλεσμα με το ν. 

 Γνωρίζουμε το μέρος και ψάχνουμε άλλο μέρος 
Σε αυτή την περίπτωση συνδυάζουμε τις δυο παραπάνω μεθόδους. 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Τρεις φίλοι αγοράζουν μια σοκολάτα και τη χωρίζουν σε 8 ίσα κομμάτια. 
Ο πρώτος έφαγε ένα κομμάτι, ο δεύτερος δυο κομμάτια και ο τρίτος τρία 
κομμάτια. 

a. Ποιο μέρος της σοκολάτας έφαγε ο πρώτος από τους φίλους; 
……………………………………………………………………… 

b. Ποιο μέρος της σοκολάτας έφαγε ο δεύτερο από τους φίλους; 
…………………………………………………………………….... 

c. Τι μέρος της σοκολάτας περίσσεψε; 
………………………………………………………………………. 

2. Τα   των μαθητών της τάξης είναι αγόρια. Αν γνωρίζετε ότι τα αγόρια 

της τάξης είναι 15 , να βρείτε: 

a. Πόσοι μαθητές αποτελούν το     της τάξης; 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

b. Πόσοι είναι όλοι οι μαθητές της τάξης; 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

3. Τα   ενός κιλού κρέατος κοστίζουν 14 €. 

a. Να βρείτε πόσο κοστίζει το ένα κιλό. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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b. Να βρείτε πόσο κοστίζουν τα   του κιλού. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

4. Να βρείτε με ποιον φυσικό αριθμό είναι ίσα τα κλάσματα: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 


