
Φύλλο εργασίας  
Ενότητα: Α-7-1 Θετικοί και Αρνητικοί αριθµοί – Η ευθεία των ρητών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Άσκηση 1 Να γράψετε έναν αριθµό που να εκφράζει το καθένα από τα παρακάτω 

µεγέθη ή τις µεταβολές 

α/α Έκφραση Συµβολισµός 

1 Θερµοκρασία: 5  κάτω από το µηδέν oC  

2 Θερµοκρασία:  πάνω από το µηδέν 35oC  

3 Βάθος:  κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 80m  

4 Υψόµετρο:  πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 200m  

5 ζηµιά 6.000 ευρώ  

6 κέρδος 20.000 ευρώ  

7 έξοδα 5.000 δραχµές  

8 έσοδα 300 ευρώ  

9 Μείωση κατά 5 µονάδες  

10 Αύξηση κατά 5 µονάδες  

 

 

Άσκηση 2 Να σηµειώσετε στον παρακάτω άξονα τους αριθµούς:  

3 5+2, -3, +4, -5, +2,5, -1,5, + ,  - ,  +8, -7
2 2

 

 

-1 0 +1  
 
 
 
 
 
Άσκηση 3 Να σηµειώσετε στον παρακάτω άξονα τους αριθµούς: 

5,  +35, +20, +23+  και   5,  30,  15,  18− − − −
 
 

0  



Φύλλο εργασίας  
Ενότητα: Α-7-2 Απόλυτη τιµή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Άσκηση 1 Με τη βοήθεια του άξονα να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 

 

+3 +4-1 0 +1 +2-3 -2-4
ΚΝ ΣO Μ ΡΛ

 
 

α/α  Μονάδες 

1 Απόσταση του σηµείου Μ από την αρχή Ο  

2 Απόσταση του σηµείου Ρ από την αρχή Ο  

3 Απόσταση του σηµείου Σ από την αρχή Ο  

4 Απόσταση του σηµείου Λ από την αρχή Ο  

5 Απόσταση του σηµείου Κ από την αρχή Ο  

6 Απόσταση του σηµείου Ν από την αρχή Ο  

 

 

Άσκηση 2 Με τη βοήθεια του άξονα να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις 

 

+3 +4-1 0 +1 +2-3 -2-4
O ΡΣ

 
 

Η τετµηµένη του σηµείου Ρ είναι ………… 

Η τετµηµένη του σηµείου Σ είναι ………… 

Οι τετµηµένες των σηµείων Ρ και Σ διαφέρουν µόνο ως προς ………………………. 

Η απόσταση του σηµείου Ρ από την αρχή Ο είναι ………….. 

Η απόσταση του σηµείου Σ από την αρχή Ο είναι ………….. 

Οι αποστάσεις των σηµείων Ρ και Σ από την αρχή Ο είναι µεταξύ τους ……………. 

 

 



Φύλλο εργασίας (1) 
Ενότητα: Α-7-3 Πρόσθεση Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Με τη βοήθεια της θερµοµετρικής κλίµακας, να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

1) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και κατεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

8oC

4oC8
7
6

-8
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-10

-6
-7

-5
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4
5

0
1
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2) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και κατεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

3oC

5oC

3) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και ανεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

7oC−

16oC

4) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και κατεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

2oC−

5oC

5) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και κατεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

5oC−

8oC

6) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και ανεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

5oC−

3oC

7) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και ανεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

3oC−

15oC

8) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και κατεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

3oC

4oC

9) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και κατεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

13oC

20oC

10) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και ανεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

12oC−

18oC

11) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και κατεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

0oC

12oC

12) Η θερµοκρασία βρίσκεται στους  και κατεβαίνει κατά 

. Η νέα θερµοκρασία θα είναι ………. 

2oC

14oC



Φύλλο εργασίας (2) 
Ενότητα: Α-7-3 Πρόσθεση Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Με τη βοήθεια της υψοµετρικής κλίµακας, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1) Είµαστε σε υψόµετρο και ανεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 
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2) Είµαστε σε υψόµετρο και κατεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

m

3) Είµαστε σε υψόµετρο και ανεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

m

4) Είµαστε σε υψόµετρο και κατεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

m

5) Είµαστε σε υψόµετρο και κατεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

6) Είµαστε σε υψόµετρο 10m− και ανεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

5m

207) Είµαστε σε υψόµετρο m− και κατεβαίνουµε30 . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

m

158) Είµαστε σε υψόµετρο m− και ανεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

35m

25 50m

25

9) Είµαστε σε υψόµετρο και κατεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

m

10) Είµαστε σε υψόµετρο m− και ανεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

45m

15 55m

35 30m

45 45m

35

11) Είµαστε σε υψόµετρο και κατεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

m

12) Είµαστε σε υψόµετρο και ανεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

m

13) Είµαστε σε υψόµετρο και κατεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

m

14) Είµαστε σε υψόµετρο m− και ανεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

35m

55 80m15) Είµαστε σε υψόµετρο και κατεβαίνουµε . 

Σε ποιο υψόµετρο βρισκόµαστε;  ……………… 

m



Φύλλο εργασίας (3) 
Ενότητα: Α-7-3 Πρόσθεση Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Με τη βοήθεια της υψοµετρικής κλίµακας να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 

και να σηµειώσετε τα αποτελέσµατα στον διπλανό άξονα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σηµείο 

Αφετηρίας 
Μετακίνηση 

Σηµείο 

Τερµατισµού 

-16 +30  

+17 -12  

-7 -11  

-18 +14  

+12 +7  

-13 -6  

+22 -7  

-35 +18  

-14 -2  

+27 -15  

-8 +24  

-4 -5  

+14 -7  

+13 -12  

-14 +15  

0 -3  

0 +4  

-17 +11  

+18 -25  

20

-20
 

 
Συµβολισµοί: 
(+) σηµαίνει ότι το σηµείο είναι πάνω από το 0 ή ότι η κίνηση έχει κατεύθυνση προς 
τα πάνω. 
( - ) σηµαίνει ότι το σηµείο είναι κάτω από το 0 ή ότι η κίνηση έχει κατεύθυνση προς 
τα κάτω. 
 



Φύλλο εργασίας  
Ενότητα: Α-7-4 Αφαίρεση Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Άσκηση 1 Μία οικοδοµή έχει 7 ορόφους πάνω από το ισόγειο και 3 υπόγεια κάτω 

από το ισόγειο.  

α. Να γράψετε δίπλα σε κάθε πάτωµα ένα 

ρητό αριθµό που θα χρησιµοποιηθεί ως 

δείκτης στον ανελκυστήρα. 6ος Όροφος

7ος Όροφος

2ος Όροφος

3ος Όροφος

4ος Όροφος

5ος Όροφος

1ος Όροφος

Ισόγειο

1ο Υπόγειο

2ο Υπόγειο

3ο Υπόγειο

β. Αν ο ανελκυστήρας από το 3ο  υπόγειο 

ανέβει στον 7ο όροφο τότε να υπολογίσετε 

πόσα πατώµατα έχει µετακινηθεί. 

…………………………………………….. 

γ. Ποια από τις παρακάτω πράξεις εκφράζει 

την µετακίνηση του ανελκυστήρα από το 3ο  

υπόγειο στον 7ο όροφο 

 1)   ( 7) ( 3)+ + −  

 2)   ( 7) ( 3)+ − −   

 3)   ( 3) ( 7)− − +   

δ. Να συµπληρώσετε τις ισότητες:  

 1)    ( 7  = …..… ) ( 3)+ − −

 2)    ( 7  = …….. ) ( 3)+ + +

 

Άσκηση 2 Η θερµοκρασία στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου είναι 21ο C και ο δείκτης 

µέτρησης της εξωτερικής θερµοκρασίας δείχνει -4ο C. 

1. Ποια είναι η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του εσωτερικού του αυτοκινήτου 

και του εξωτερικού χώρου; 

………………………………………………………………………………….. 

2. Να συµπληρώσετε την ισότητα:  ( 21) ( 4) ................+ − − =  

3. Να βάλετε ένα πλαίσιο γύρω από την πρόσθεση που δίνει το ίδιο αποτέλεσµα 

µε τη διαφορά  ( 21) ( 4) 25+ − − = +

Α.    ( 21) ( 4) ................+ + − =

Β.   ( 21) ( 4) ................+ + + =

Γ.   ( 21) ( 4) ................− + + =

∆.     ( 21) ( 4) ................− + − =



Φύλλο εργασίας (2) 
Ενότητα: Α-7-4 Αφαίρεση Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Αν µε (+) συµβολίσουµε την άνοδο της θερµοκρασίας και µε (–) την κάθοδο, τότε να 

δώσετε µε ένα ρητό αριθµό τη µεταβολή της θερµοκρασίας στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

1) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους 4 . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

8oC
oC8

7
6

-8
-9

-10

-6
-7

-5
-4

2
3
4
5

0
1

-1
-2
-3

 

2) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

3oC

2oC−

3) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

7oC−

9oC+

4) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

2oC−

7oC−

5) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

5−

C

oC

13oC−

6) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και ανεβαίνει 

κατά . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

5o−

2oC−

7) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους 12 . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

3oC−
oC

8) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

3oC

1oC−

9) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

13oC

7oC−

10) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους 6 . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

12oC−
oC

11) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

0oC

12oC−

12) Η θερµοκρασία αρχικά βρίσκεται στους  και στη συνέχεια 

στους . Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι ………. 

2oC

12oC−



Φύλλο εργασίας  
Ενότητα: Α-7-5 Πολλαπλασιασµός Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Άσκηση 1 Ένας εργαζόµενος, πληρώνει 3 ευρώ κάθε µέρα για να αγοράσει τα 

τσιγάρα του και εισπράττει 40 ευρώ για κάθε µέρα που εργάζεται. 

Α. Να αντιστοιχίσετε το καθένα από τα παρακάτω µεγέθη σε ένα ρητό αριθµό: 

Μέγεθος Ρητός 

Πληρώνει 3 ευρώ  

Εισπράττει 40 ευρώ  

50 µέρες πριν (από σήµερα)  

20 µέρες µετά (από σήµερα)  

Έσοδα 800 ευρώ  

Έξοδα 60 ευρώ  

Κέρδος 150 ευρώ  

Ζηµία 2000 ευρώ  

  

Β. Να υπολογίσετε τον ρητό αριθµό και να γράψετε την πράξη από την οποία 

προκύπτει το καθένα από τα παρακάτω µεγέθη: 

α/α Ερώτηση 
Ποσό 

(ρητός)

Πράξη 

(ρητών) 

1 
Πόσα έσοδα θα έχει αν εργαστεί τις 20 επόµενες 

µέρες; 

  

2 
Πόσα έξοδα θα έχει αν συνεχίσει να καπνίζει µε 

τον ίδιο ρυθµό τις επόµενες 20 µέρες; 

  

3 
Πόσο θα είχε ζηµιώσει οικονοµικά, αν δεν είχε 

εργασθεί τις 50 προηγούµενες µέρες;  

  

4 
Πόσο οικονοµικό κέρδος θα είχε, αν είχε 

σταµατήσει το κάπνισµα πριν από 50 µέρες; 

  

 

 

 

 

   



Φύλλο εργασίας (2)  
Ενότητα: Α-7-5 Πολλαπλασιασµός Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Άσκηση 1  Τα αυτοκίνητα Α και Β έφτασαν αυτή τη στιγµή στο σηµείο Ο και 

κινούνται όπως φαίνεται στο σχήµα µε ταχύτητα 50Km/h.  

Α

Β
+300 +400Km-100 0 +100 +200-300 -200-400

ΣO Μ Ν ΡΛ ΕKΗ

 
α. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

α/α Έκφραση Ρητός 

1 Κίνηση προς τα Αριστερά µε ταχύτητα 50Km/h  

2 Κίνηση προς τα ∆εξιά µε ταχύτητα 50Km/h  

3 Τέσσερις ώρες πριν  

4 Τέσσερις ώρες µετά  

 

  β. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 

α/α Ερώτηση Σηµείο Ρητός 
Γινόµενο 

Ρητών 

1 
Ποια θα είναι η θέση του αυτοκινήτου Β µετά 

από τέσσερις ώρες;  

   

2 
Ποια ήταν η θέση του αυτοκινήτου Β πριν από 

τέσσερις ώρες; 

   

3 
Ποια θα είναι η θέση του αυτοκινήτου Α µετά 

από τέσσερις ώρες; 

   

4 
Ποια ήταν η θέση του αυτοκινήτου Α πριν από 

τέσσερις ώρες; 

   

 



Φύλλο εργασίας (1) 
Ενότητα: Α-7-6 ∆ιαίρεση Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Άσκηση 1 Ένας εργαζόµενος, πληρώνει 3 ευρώ κάθε µέρα για να αγοράσει τα 

τσιγάρα του και εισπράττει 40 ευρώ για κάθε µέρα που εργάζεται. 

Α. Να αντιστοιχίσετε το καθένα από τα παρακάτω µεγέθη σε ένα ρητό αριθµό: 

Μέγεθος Ρητός 

Πληρώνει 3 ευρώ  

Εισπράττει 40 ευρώ  

6 µέρες πριν (από σήµερα)  

7 µέρες µετά (από σήµερα)  

Έσοδα 280 ευρώ  

Έξοδα 21 ευρώ  

Κέρδος 18 ευρώ  

Ζηµία 240 ευρώ  

  

Β. Να υπολογίσετε τον ρητό αριθµό και να γράψετε την πράξη από την οποία 

προκύπτει το καθένα από τα παρακάτω µεγέθη: 

α/α Ερώτηση 
Απάντηση 

(ρητός) 

Πράξη 

(ρητών) 

1 
Πόσες µέρες πρέπει να εργασθεί προσεχώς 

για να εισπράξει 280 ευρώ; 

  

2 
Πόσες µέρες ακόµη θα καπνίζει αν 

διαθέτει για την αγορά τσιγάρων 21 ευρώ; 

  

3 

Τον προηγούµενο µήνα συµµετείχε σε 

απεργία του κλάδου και ο µισθός του ήταν 

ελαττωµένος κατά 240 ευρώ. Πόσες µέρες 

διάρκεσε η απεργία; 

  

4 

Πριν από πόσες µέρες έπρεπε να 

σταµατήσει το κάπνισµα για να έχει  

οικονοµικό όφελος 18 ευρώ.  

  

   



Φύλλο εργασίας (2)  
Ενότητα: Α-7-6 ∆ιαίρεση Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Άσκηση 1  Τα αυτοκίνητα Α και Β έφτασαν αυτή τη στιγµή στο σηµείο Ο και 

κινούνται όπως φαίνεται στο σχήµα µε ταχύτητα 50Km/h.  

Α

Β
+300 +400Km-100 0 +100 +200-300 -200-400

ΣO Μ Ν ΡΛ ΕKΗ

 
α. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

α/α Έκφραση Ρητός 

1 Κίνηση προς τα Αριστερά µε ταχύτητα 50Km/h  

2 Κίνηση προς τα ∆εξιά µε ταχύτητα 50Km/h  

3 Τέσσερις ώρες πριν  

4 Έξι ώρες µετά  

 

  β. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 

α/α Ερώτηση Απάντηση Ρητός 
Πράξη 

Ρητών 

1 Πότε το αυτοκίνητο Β θα φτάσει στη θέση Ρ    

2 Πότε το αυτοκίνητο Β ήταν στη θέση Λ    

3 Πότε το αυτοκίνητο A θα φτάσει στη θέση Κ    

4 Πότε το αυτοκίνητο A ήταν στη θέση Ν    

 



Φύλλο εργασίας   
Ενότητα: Α-7-7 ∆εκαδική Μορφή Ρητών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

1η Ερώτηση: Μπορούµε να µοιράσουµε εξίσου 20 βιβλία σε 9 µαθητές; 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………... 

 

2η Ερώτηση: Μπορούµε να µοιράσουµε εξίσου 20 ευρώ σε 9 παιδιά; ( Υπολογίστε µε 

όσο µεγαλύτερη ακρίβεια µπορείτε το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………... 

 

3η Ερώτηση: Μπορούµε να γράψουµε τον αριθµό 2,2222222222222222222222222… 

µε µορφή ρητού αριθµού; 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………... 

 

Αν συµβολίσουµε µε 2,2  τον αριθµό 2,22222222… τότε να συµπληρώσετε την 

ισότητα: 2, 2 =  

 

 

 

 



Φύλλο εργασίας   
Ενότητα: Α-7-8 ∆υνάµεις Ρητών Αριθµών µε Εκθέτη Φυσικό 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

«Κάποια µέρα διαπιστώσαµε ότι σε µια µικρή λίµνη, υπάρχει 

ένα φυτό, που έχει ένα µόνο φύλο, του οποίου η επιφάνεια 

κάθε µέρα διπλασιάζεται».  
 

 

1η Ερώτηση: Πόσες φορές µεγαλύτερη θα είναι η επιφάνεια του φύλου τέσσερις 

µέρες µετά τη διαπίστωση που κάναµε; 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………... 

 

2η Ερώτηση: Ποια µέρα η επιφάνεια του φύλου είναι οκταπλάσια από την επιφάνεια 

που είχε τη µέρα που έγινε η διαπίστωση; 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………... 

 

3η Ερώτηση: Αν µετά από δώδεκα µέρες η επιφάνεια του φύλου καλύψει τη µισή 

λίµνη,  τότε ποια µέρα θα καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια της λίµνης; 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………... 

 

4η Ερώτηση: Πόσες φορές µεγαλύτερη ήταν η επιφάνεια της λίµνης από την 

επιφάνεια του φύλου τη µέρα που έγινε η διαπίστωση; 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………... 

 

 

 
 

 



Φύλλο εργασίας   
Ενότητα: Α-7-9 ∆υνάµεις Ρητών Αριθµών µε Εκθέτη Ακέραιο 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

«Κάποια µέρα διαπιστώσαµε ότι σε µια µικρή λίµνη, υπάρχει 

ένα φυτό, που έχει ένα µόνο φύλο, του οποίου η επιφάνεια 

κάθε µέρα διπλασιάζεται».  
 

 

1ο : Να γράψετε µε µορφή δύναµης τον αριθµό που δείχνει: «Πόσες φορές 

µεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του φύλου τρεις µέρες µετά τη διαπίστωση που 

κάναµε» 

Απάντηση: …………………… 

 

2ο : Να γράψετε µε µορφή δύναµης τον αριθµό που δείχνει: «Πόσες φορές 

µεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του φύλου πέντε µέρες µετά τη διαπίστωση που 

κάναµε» 

Απάντηση: …………………… 

 

Ερώτηση 1η : Ποια ήταν η επιφάνεια του φύλου, µια µέρα πριν τη διαπίστωση, σε 

σχέση µε την επιφάνεια που είχε όταν έγινε η διαπίστωση;  

Απάντηση: …………………… 
Να γράψετε µε µορφή δύναµης τον αριθµό που δείχνει την παραπάνω σχέση: ………………………… 

Ερώτηση 2η : Ποια ήταν η επιφάνεια του φύλου, δυο µέρες πριν τη διαπίστωση, σε 

σχέση µε την επιφάνεια που είχε όταν έγινε η διαπίστωση;  

Απάντηση: …………………… 
Να γράψετε µε µορφή δύναµης τον αριθµό που δείχνει την παραπάνω σχέση: ………………………… 

Ερώτηση 3η : Ποια ήταν η επιφάνεια του φύλου, τρεις µέρες πριν τη διαπίστωση, σε 

σχέση µε την επιφάνεια που είχε όταν έγινε η διαπίστωση;  

Απάντηση: …………………… 
Να γράψετε µε µορφή δύναµης τον αριθµό που δείχνει την παραπάνω σχέση: ………………………… 

Ερώτηση 4η : Ποια ήταν η επιφάνεια του φύλου, τέσσερις µέρες πριν τη διαπίστωση, 

σε σχέση µε την επιφάνεια που είχε όταν έγινε η διαπίστωση;  

Απάντηση: …………………… 
Να γράψετε µε µορφή δύναµης τον αριθµό που δείχνει την παραπάνω σχέση: ………………………… 

 

 

 



Φύλλο εργασίας   
Ενότητα: Α-7-10 Τυποποιηµένη Μορφή Μεγάλων και Μικρών Αριθµών 

Ονοµατεπώνυµο: ……… ……………….……………………………………………... 

 

Άσκηση 1 Να γράψετε µε δεκαδική µορφή τους αριθµούς: 
2) 3 10α ⋅ =      2) 3 10ε −⋅ =  

12) 3 10β ⋅ =      12) 3 10ζ −⋅ =  

5) 3,1 10γ ⋅ =      5) 3,1 10η −⋅ =  

15) 3,14 10δ ⋅ =     15) 3,14 10θ −⋅ =  

 

Άσκηση 2 Να γράψετε µε τυποποιηµένη µορφή τους αριθµούς: 

) 70.000α =      ) 0,0007ε =  

) 7.000.000.000β =     ) 0,000000007ζ =  

) 730.000γ =      ) 0,0000724η =  

) 7.350.000.000.000δ =    ) 0,00000000000000031415θ =  

 

Άσκηση 3 Πόσα µηδενικά έχουν στο τέλος οι αριθµοί: 
6) 7 10                                                        ............α ⋅  

6) 7,5 10                                                     ............β ⋅  
6) 7,52 10                                                    ............γ ⋅  

 

Άσκηση 4 Πόσα µηδενικά µετά την υποδιαστολή έχουν οι αριθµοί: 
6) 7 10                                                        ............α −⋅  

6) 7,5 10                                                    ............β −⋅  
6) 7,52 10                                                   ............γ −⋅  


