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1.1     ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ – ∆ΙΑΤΑΞΗ   
           ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΘΕΩΡΙΑ   
 1.   
Φυσικοί αριθµοί :   Είναι οι αριθµοί  0, 1, 2, 3, …, 10000 , 10001,….50000… 
 
2.  
Προηγούµενος – επόµενος :   Κάθε φυσικός αριθµός εκτός από το 0 έχει  
                                                         έναν προηγούµενο και έναν επόµενο.  
                                                         Το 0 έχει µόνο επόµενο. 
 
3. 
Άρτιοι  φυσικοί (ζυγοί):  Είναι αυτοί που διαιρούνται µε το 2.  
 
 
4. 
Περιττοί  φυσικοί (µονοί) :   Είναι αυτοί που δεν διαιρούνται µε το 2. 
 
 
5 . 
∆εκαδικό σύστηµα :   Είναι το σύστηµα στο οποίο ο οποιοσδήποτε φυσικός   
                                           αριθµός γράφεται µε την χρήση µόνο των ψηφίων  
                                           0 , 1 , 2 , 3, …, 8,  και  9. 
 
6. 
Τάξη ψηφίου :   Το τελευταίο ψηφίο ενός αριθµού κατέχει την τάξη των µονάδων,  
                                το αµέσως προηγούµενο την τάξη των δεκάδων , το προηγούµενο   
                                αυτού την τάξη των εκατοντάδων , το προηγούµενο την τάξη των   
                                χιλιάδων  κ. λ. π. 
 
7 . 
∆ιάταξη φυσικών :   ∆ύο οποιοιδήποτε φυσικοί συνδέονται µε κάποιο από τα   
                                         σύµβολα :   ίσος    ‘=’      
                                                            µικρότερος     ‘< ’      
                                                            µεγαλύτερος   ‘ >’   
 
 
8. 
Αύξουσα σειρά- φθίνουσα σειρά :   Τοποθετούµε τους φυσικούς τον ένα µετά  
                                                                      τον άλλον από τον µικρότερο  προς τον  
                                                                      µεγαλύτερο ή από τον µεγαλύτερο προς   
                                                                      τον µικρότερο αντίστοιχα  
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9. 
Η ευθεία των φυσικών :   Είναι µία ευθεία σε σηµεία της οποίας αντιστοιχούµε    
                                                   τους φυσικούς αριθµούς  
 
 
10. 
Στρογγυλοποίηση :   Είναι η αντικατάσταση ενός φυσικού µε κάποιον άλλο λίγο   
                                       µικρότερο ή λίγο µεγαλύτερο για λόγους απλούστευσης  
 

 
ΣΧΟΛΙΑ  
1. 
Σχετικά µε την σύγκριση των φυσικών   
•    Αν δύο φυσικοί αριθµοί έχουν ακριβώς τα ίδια ψηφία στην ίδια θέση, τότε οι  
      αριθµοί είναι ίσοι και συνδέοντα  µε το σύµβολο  ‘=’  

•    Αν δύο φυσικοί αριθµοί δεν έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων, µεγαλύτερος είναι 
      εκείνος που έχει τα περισσότερα ψηφία.   

•    Αν δύο φυσικοί αριθµοί έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων, µεγαλύτερος είναι εκείνος 
      που έχει µεγαλύτερο ψηφίο στη θέση της µεγαλύτερης τάξης. 

•    Αν τα ψηφία της µεγαλύτερης τάξης είναι ίδια, συγκρίνουµε τα ψηφία της αµέσως 
      µικρότερης τάξης  κ. λ. π  

Σηµείωση : Το 0 σαν πρώτο ψηφίο παραλείπεται.  
 
 
2.  
Χρήσιµη πρόταση   
Άρτιοι φυσικοί αριθµοί είναι όσοι τελειώνουν σε   0 ,  2 ,  4 ,  6,   8   
Ενώ περιττοί είναι όσοι τελειώνουν σε  1,  3,  5,  7,  9  
 
 
3. 
Εναλλαγή άρτιων περιττών: 
•    Αν ένας φυσικός αριθµός, εκτός από το 0,  είναι άρτιος, τότε ο προηγούµενος και 
      ο επόµενος αυτού είναι περιττοί.  

•    Αν ένα φυσικός αριθµός είναι περιττός,  τότε ο προηγούµενος και ο επόµενος  
      αυτού είναι άρτιοι.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι διαδοχικοί φυσικοί αριθµοί εναλλάσσονται  
µε τη σειρά : άρτιος – περιττός – άρτιος – περιττός κλπ 
                 η   περιττός – άρτιος – περιττός – άρτιος κλπ  
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4. 
Χρήσιµη διαδικασία  
Για να τοποθετήσουµε τους φυσικούς αριθµούς πάνω σε ευθεία (ε)  ακολουθούµε τα 
παρακάτω βήµατα.  
1)   Αυθαίρετα επιλέγουµε ένα σηµείο  Ο  της ευθείας. 
2)   Παραδεχόµαστε ότι η θέση του  Ο  είναι και θέση του αριθµού  0 
3)   Αυθαίρετα επιλέγουµε ένα άλλο σηµείο  Α  της ευθείας, συνήθως δεξιά του  Ο 
4)   Παραδεχόµαστε ότι η θέση του  Α  είναι και θέση του αριθµού  1 
5)   Θεωρούµε σηµείο  Β της  (ε)  τέτοιο ώστε  ΟΒ = 2·ΟΑ 
6)   Παραδεχόµαστε ότι η θέση του  Β  είναι και θέση του αριθµού  2 
7)   …………………………………………… ΟΓ = 3·ΟΑ 
κ . λ . π 
 
 
 
 
5. 
Σχετικά µε τη στρογγυλοποίηση :  
Πρώτα επιλέγουµε την τάξη (µονάδες , δεκάδες , εκατοντάδες  κλπ) στην οποία θα  
γίνει η στρογγυλοποίηση.  

•    Αν το ψηφίο της αµέσως µικρότερης τάξης είναι µικρότερο του 5, τότε αυτό και 
      όλα τα επόµενά του γίνονται 0.  

•    Αν το ψηφίο της αµέσως µικρότερης τάξης είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 5, τότε 
      αυτό και όλα τα επόµενά του γίνονται 0 µε ταυτόχρονη όµως αύξηση κατά 1 του  
      ψηφίου της τάξης στην οποία γίνεται η στρογγυλοποίηση.  
      Αν σε αυτή την περίπτωση το ψηφίο στρογγυλοποίησης είναι το 9, τότε αυτό 
      γίνεται  0  µε ταυτόχρονη αύξηση του αριστερά ψηφίου κατά 1.  
 
  
6 
Πλήθος  φυσικών αριθµών :  
Όλοι οι φυσικοί αριθµοί από το 1 έως και τον  ν,   είναι ν  το πλήθος  

•   αν το ν είναι άρτιος, τότε οι µισοί είναι άρτιοι και οι άλλοι µισοί περιττοί  
•   αν το ν είναι περιττός τότε οι άρτιοι είναι οι µισοί από τους  ν – 1 , 
     και οι περιττοί είναι οι µισοί από τους  ν –1   συν ένας ακόµα.  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

1. 
Να βρείτε όλους τους τριψήφιους φυσικούς αριθµούς που µπορεί να προκύψουν από 
τα ψηφία 3 , 5 , 9  όταν το κάθε ψηφίο χρησιµοποιείται µία µόνο φορά. 
Στη συνέχεια να τους διατάξετε σε αύξουσα σειρά.  
Προτεινόµενη λύση  
Οι ζητούµενοι φυσικοί αριθµοί είναι οι :                                                   
359,  395,  539,  593,  935,  953 ,  
Η διάταξη σε αύξουσα σειρά είναι :  359 < 395 < 539< 595 < 935 < 953  
 
 
2. 
Να βρείτε τους τρείς αµέσως µεγαλύτερους  άρτιους  και τους δύο αµέσως 
µικρότερους περιττούς  φυσικούς του αριθµού 573  
Προτεινόµενη λύση  
Οι τρεις αµέσως µεγαλύτεροι άρτιοι είναι οι :  
574 , 576 , 578   
και οι δύο αµέσως µικρότεροι περιττοί οι : 571 , 569  
 
 
3. 
Να βρείτε το πλήθος των φυσικών αριθµών από το 1 έως και το 100 .  
Πόσοι από αυτούς είναι άρτιοι και πόσοι περιττοί;  
Προτεινόµενη λύση  
Όλοι οι φυσικοί αριθµοί από το 1 έως το 100 είναι 100 στο πλήθος. 
Από αυτούς οι µισοί δηλαδή πενήντα είναι άρτιοι και οι υπόλοιποι 50 περιττοί  
 
 
4. 
Να βρείτε το πλήθος των φυσικών αριθµών από το 0 έως και το 101 .  
Πόσοι από αυτούς είναι άρτιοι και πόσοι περιττοί;  
Προτεινόµενη λύση 
Οι φυσικοί από το 1 έως και το 101 είναι 101 στο πλήθος. 
Επειδή εµείς ξεκινάµε από το 0, το ζητούµενο πλήθος είναι 102 
Το πλήθος των αρτίων από το 1 έως και το 101 είναι 50.  
Επειδή και το 0 είναι άρτιος όλοι οι άρτιοι είναι  51.  
Το πλήθος των περιττών  από το 1 έως και το 101 είναι 51  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχόλιο 1 

Σχόλια 1, 2, 3 

Σχόλιο 6 

Θεωρία 8 

Σχόλιο 6 
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5.  
Έστω ο αριθµός  8.574.395.263  
α)  Να καθορίσετε την τάξη των ψηφίων 6,  2 ,  9 , 4  
β)  Να γίνει στρογγυλοποίηση στις πλησιέστερες :  
    εκατοντάδες ,  χιλιάδες , δεκάδες χιλιάδες  
Προτεινόµενη λύση 
α)   
Το  6  είναι το ψηφίο των δεκάδων   
Το  2  είναι το ψηφίο των εκατοντάδων  
Το  9  είναι το ψηφίο των δεκάδων  χιλιάδων 
Το  4  είναι το ψηφίο των εκατοµµυρίων   

β)  
Στρογγυλοποίηση στις εκατοντάδες :  
Ψηφίο εκατοντάδων το 2  και  δεκάδων το  6 µε  6 > 5.  
Ο αριθµός στρογγυλοποιείται στον  8.574.395.300 

Στρογγυλοποίηση στις χιλιάδες :  
Ψηφίο χιλιάδων το 5 και εκατοντάδων το  2  µε  2 < 5 . 
Ο αριθµός στρογγυλοποιείται στον  8.574.395.000 

Στρογγυλοποίηση στις δεκάδες χιλιάδες :  
ψηφίο δεκάδων χιλιάδων το 9  και χιλιάδων το  5  µε  5 = 5. 
Ο αριθµός στρογγυλοποιείται στον  8.574.400.000 
 
 
6 . 
Να βρείτε όλους τους τριψήφιους φυσικούς αριθµούς που µπορεί να προκύψουν από 
τα ψηφία  2 , 0 , 4,  όταν το κάθε ένα χρησιµοποιείται µία µόνο φορά. 
Στη συνέχεια να τους διατάξετε σε φθίνουσα σειρά .  
Προτεινόµενη λύση 
204,  240 ,  420,  402     µε    420 > 402 > 240 > 204  
 
 
7. 
Τοποθέτησε σε άξονα µε κατάλληλη µονάδα  τους φυσικούς αριθµούς :  3,  6,  9,  30   
Προτεινόµενη λύση 
 Η θέση των φυσικών φαίνεται παρακάτω  

Κ

10 3096310

Ε∆ΓΒΑΟ

 
 
 
 
 
 
 
 

Σχόλιο 5 

Σχόλιο 1 

Σχόλιο 4 

Θεωρία 6 

Θεωρία 6 
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8. 
Να βρεις τους φυσικούς αριθµούς που αντιστοιχούν στα σηµεία Β, Γ,  ∆, Ε ,Κ , Ρ του 
παρακάτω άξονα  

ΡΚ

2000

Ε ∆Γ ΒΑΟ

 
Προτεινόµενη λύση  

ΟΓ = 6·ΟΑ ,  Άρα στο  Γ αντιστοιχεί το 1200 
ΟΕ = 8·ΟΑ ,  Άρα στο Ε αντιστοιχεί το 1600 
Οµοίως,  στο  Β  το 2400  
               στο  Κ  το 3200  
               στο  ∆  το 3800   
               στο  Ρ  το 6000   
 
 
9. 
Για κάθε αριθµό της πρώτης στήλης να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα  
 

Φυσικός 
αριθµός 

Προηγούµενος 
φυσικός 

Επόµενος 
φυσικός 

Προηγούµενος 
άρτιος 

Επόµενος 
Περιττός 

0 ∆εν υπάρχει 1 ∆εν υπάρχει 1 
18 17 19 16 19 
1 0 2 0 3 

585 584 586 584 587 
 
Απάντηση 
Φαίνεται παραπάνω  
 
 
10 . 
Αν ο αριθµός  23  73  στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη εκατοντάδα γίνεται  
240000 , και ο αριθµός  5   73  στην πλησιέστερη χιλιάδα γίνεται 59000. 
Να βρείτε τους αριθµούς πριν την στρογγυλοποίηση  

Προτεινόµενη λύση  

Επειδή έχει αυξηθεί το ψηφίο των δεκάδων χιλιάδων κατά 1 αυτό σηµαίνει ότι το 
ψηφίο των χιλιάδων ήταν 9 και το ψηφίο των εκατοντάδων επίσης 9.  ∆ηλαδή ο 
αριθµός πριν την στρογγυλοποίηση ήταν ο  239973. 

Το ψηφίο των χιλιάδων πριν την στρογγυλοποίηση µπορεί να ήταν 9 ή µπορεί να 
ήταν 8.  
Αν ήταν 9 τότε το ψηφίο των εκατοντάδων θα ήταν ένα από τα 0 , 1,  2,  3,  4 . 
Ενώ αν ήταν 8, τότε το ψηφίο των εκατοντάδων θα ήταν ένα από τα 5 , 6,  7,  8,  9. 
Εποµένως ο αριθµός µπορεί να ήταν κάποιος από τους  
59073  , 59173 ,  59273,  59373,  59473    ή    58573 , 58673,  58773,  58873,  58973 
 
 
 

Σχόλιο 4 

Σχόλιο 4 
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11 
Γράψε µε ψηφία τους αριθµούς που δίνονται παρακάτω σε φυσική γλώσσα : 

(α) πεντακόσια δύο ,   (β) οκτακόσια τριάντα επτά   (γ) τριάντα χιλιάδες ένα. 

Απάντηση 
 (α) 502          (β) 837          (γ) 30001 

 

12. 
Γράψε σε φυσική γλώσσα τους αριθµούς : (α) 43.954,   (β) 2.000.315,   (γ) 620.002 

Απάντηση 
(α)  Σαράντα τρεις  χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα  

(β)  ∆ύο εκατοµµύρια τριακόσια δέκα πέντε   

(γ)  Εξακόσιες  είκοσι χιλιάδες δύο 
 
 

13. 
Τοποθετήστε το κατάλληλο σύµβολο :  < ,  =  ,  > ,  στο κενό µεταξύ των ακόλουθων 

αριθµών  

(α) 54…54                   (β) 48…46                               (γ) 536…563     

(δ) 4.762…4.971          (ε) 80.876…8345                  (στ) 3450… 5.690  

Προτεινόµενη λύση 

 (α) 54 = 54 ,                  (β) 48 > 46 ,                               (γ) 536 < 563  ,    

(δ) 4.762 < 4.971          (ε) 80.876 > 8.345                  (στ) 3450 < 5.690  

Σχόλιο 1 


