
ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

1. Να εκφράσετε ως κλάσμα του ορθογωνίου τα διάφορα χρώματα. 

Έχει κάποια περιοχή διπλάσια επιφάνεια από κάποια άλλη; 

Ποια περιοχή μπορούμε να πούμε ότι είναι το 1/5 του ορθογωνίου;  

 

 

2. Ισοδύναμα είναι τα ίσα κλάσματα.  

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ίσα κλάσματα με ένα δεδομένο κλάσμα; Απλά πολ/ζοντας ή διαιρώντας 

αριθμητή και παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό – που δεν πρέπει να είναι το μηδέν! 

3. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π) 

Για να βρούμε το ΕΚΠ δύο ή περισσότερων αριθμών, παίρνουμε το μεγαλύτερο και ελέγχουμε αν διαιρείται 

με τους υπόλοιπους. Αν ναι, τότε αυτός είναι το ΕΚΠ τους. Αν όχι, τον διπλασιάζουμε, τριπλασιάζουμε 

κ.λ.π μέχρι να βρούμε αυτόν που διαιρείται με όλους τους υπόλοιπους. 

4. Σύγκριση κλασμάτων 

• Αν έχουν ίδιο παρονομαστή, μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο αριθμητή. 

• Αν έχουν ίδιο αριθμητή , τότε μεγαλύτερο είναι αυτό που έχει το μικρότερο παρονομαστή. 

• Αν ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος του παρονομαστή, το κλάσμα είναι μεγαλύτερο της μονάδας. 

• Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν λειτουργήσει, τότε κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα ή διαιρούμε 

αριθμητή με παρονομαστή ή – αν είναι δύο μόνο κλάσματα – κάνουμε χιαστί. 

• «Σπάμε» τον αριθμητή σε άθροισμα ή διαφορά και μετατρέπουμε τα κλάσματα σε μικτά κλάσματα. 

Δείτε μερικά «δύσκολα» παραδείγματα: 
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5. Ανάγωγα κλάσματα, απλοποίηση κλασμάτων 

Ένα κλάσμα λέγεται ανάγωγο όταν ο ΜΚΔ αριθμητή και παρονομαστή είναι το 1, δηλαδή όταν οι αριθμοί 

είναι πρώτοι μεταξύ τους.  

 

 

 

     

     

      

     

     



6. Τοποθέτηση αριθμών στην αριθμοσειρά 

 

 

 

 

 

Το 1, στο πρώτο σχήμα, βρίσκεται στο σημείο Γ. Το βέλος στο 

δεύτερο σχήμα, αντιστοιχεί στο 1/9. Θυμηθείτε όσα εξηγήσαμε 

στο μάθημα και ξαναβρείτε πως προσδιορίστηκαν. 

 

 

 

7. Αν θέλω να βρω «μέρος» ενός αριθμού, πολλαπλασιάζω με το αντίστοιχο κλάσμα. Αν γνωρίζω το 

«μέρος» και θέλω να βρω όλο το ποσό , κάνω διαίρεση, 

Για παράδειγμα, τα 2/3 του 27 βρίσκονται κάνοντας 27 επί 2/3 , που κάνει 18 

Τα 8/5 του αριθμού 100 βρίσκονται κάνοντας 100 επί 8/5, που κάνει 160. 

Ενώ, αν γνωρίζουμε ότι τα 3/5 ενός αριθμού είναι 120, για να βρω τον αριθμό, θα κάνω 120 διά 3/5, που 

κάνει 200. 

8. Πώς κάνω κλάσματα ομώνυμα; Γιατί να το κάνω; 

Για να κάνω ομώνυμα δύο ή περισσότερα κλάσματα, βρίσκω το ΕΚΠ των παρονομαστών τους και στη 

συνέχεια, χρησιμοποιώ «καπελάκια» μέσα στα οποία γράφω το αποτέλεσμα της διαίρεσης με τον κάθε 

παρονομαστή. Ομώνυμα πρέπει να κάνουμε δύο ή περισσότερα κλάσματα, αν χρειαστεί να τα συγκρίνουμε ή 

να τα προσθέσουμε ή να τα αφαιρέσουμε. 

 


