
 

 

Τεηναρήθημη ανηζμμί 

1.Κύκλωσε τη σωστή απάμτηση: 

 Ο ανηζμόξ μπηώ πηιηάδεξ εκεκήκηα είκαη: 

                   8009              9800              9080          8 090               890 

 

 Πμημξ από ημοξ παναθάης ανηζμμύξ είκαη μεγαιύηενμξ: 

                   3897             3597              2957           3 987             2 795  

   

 Πμημξ από ηα παναθάης αζνμίζμαηα δεκ ηζμύηαη με 9495: 

       9000 + 495                      9000 + 400 + 95                          9000 + 300 + 195 

       8000 + 1495                    9000 + 400 + 90 + 5                     9000 + 40 + 95 

 

 Η αλία ημο ρεθίμο 6 ζημκ ανηζμό 5628 είκαη: 

                     60                  600                6000               6  

 

 Τμ ρεθίμ πμο ακηηπνμζςπεύεη ηηξ δεθάδεξ ζημκ ανηζμό  3852 είκαη:  

                        3            5             8             2             4   

 

 Ο ανηζμόξ πμο έπεη ημ ρεθίμ 8 θαη ε αλία ημο είκαη 80 θαη ημ ρεθίμ 7 θαη ε αλία 

ημο είκαη 700 είκαη: 

                        8675                     6782               7835              8587     

 

 Πμημξ ανηζμόξ έπεη 5 πηιηάδεξ, 16 εθαημκηάδεξ, 3 δεθάδεξ θαη 42 μμκάδεξ; 

                  5164               5642                6632               6672              6642 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



 Πμημξ ανηζμόξ είκαη θαηά 100 μεγαιύηενμξ από ημ 6400; 

                7400              6500                6300               6410    

 Πμημξ ανηζμόξ είκαη θαηά 10 μηθνόηενμξ από ημ 3900; 

               3800        2900           3890    4000   3910 

 Σε πμημ δεογάνη ανηζμώκ μ δεύηενμξ ανηζμόξ είκαη θαηά 100 μεγαιύηενμξ από ημκ 

πνώημ; 

         5265 θαη 5275                       7825 θαη 7925                  7542 θαη 6542  

3463  3443                       9028  θαη 9228 

 

2.Ο Νηθόιαξ ζέιεη κα πνεζημμπμηήζεη ηεκ οπμιμγηζηηθή γηα κα πνμζζέζεη ημ 3540 θαη 

ημ 320. Καηά ιάζμξ έγναρε ζηεκ οπμιμγηζηηθή μεπακή 3240 θαη 320. Τη πνέπεη κα 

θάκεη γηα κα δημνζώζεη ημ ιάζμξ ημο;  

κα πνμζζέζεη 300              κα πνμζζέζεη 30            κα πνμζζέζεη 3       κα πνμζζέζεη 3000  

κα αθαηνέζεη 300               κα αθαηνέζεη 3               κα αθαηνέζεη 3          κα αθαηνέζεη 300. 

 

3. Δηάβαζε πνμζεθηηθά ημ πημ θάης θείμεκμ: 

Τμ πίιηα εκκηαθόζηα εβδμμήκηα ηέζζενα έγηκε ε ημονθηθή εηζβμιή. Γύνς ζηηξ εθαηό πεκήκηα 

πηιηάδεξ άκζνςπμη πνμζθογμπμηήζεθακ. Χίιημη ελαθόζημη δεθαεκκηά άκζνςπμη δειώζεθακ 

ςξ αγκμμύμεκμη θαη γύνς ζηηξ ηέζζενηξ πηιηάδεξ άκζνςπμη έπαζακ ηε δςή ημοξ θαηά ηε 

δηάνθεηα ηςκ μαπώκ. Έκα πνόκμ ανγόηενα, ελήκηα πηιηάδεξ πενίπμο Τμονθμθύπνημη, 

μεηαθηκήζεθακ από ηηξ ειεύζενεξ πενημπέξ, ζηηξ θαηεπόμεκεξ από ηηξ ημονθηθέξ δοκάμεηξ 

πενημπέξ. Τμ πίιηα εκκηαθόζηα μγδόκηα ηνία ημ θαημπηθό θνάημξ αοημακαθενύπζεθε 

«Τμύνθηθε Δεμμθναηία Βόνεηαξ Κύπνμο». Δεκ ακαγκςνίζηεθε από θακέκα θνάημξ, πιεκ ηεξ 

Τμονθίαξ.  

 Γνάρε ημοξ ανηζμμύξ ημο πημ πάκς θεημέκμο: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 Γνάρε ημοξ ανηζμμύξ από ημκ μηθνόηενμ ζημκ μεγαιύηενμ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



4. Γνάρε ημκ ανηζμό 6583 με ηέζζενηξ δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ: 

  _______________________           _______________________ 

  _______________________           _______________________ 

5. Βνεξ ημκ ανηζμό: 

5 πηιηάδεξ 7 μμκάδεξ 2 δεθάδεξ θαη 15 εθαημκηάδεξ         ………………………… 

4 πηιηάδεξ, 25 δεθάδεξ 3 εθαημκηάδεξ θαη 24 μμκάδεξ      ……………………….. 

 

6. Εθηέιεζε ηηξ αθόιμοζεξ μδεγίεξ πνεζημμπμηώκηαξ μόκμ ηα ρεθία 5, 8, 1, 9:  

 Γνάρε ημκ μηθνόηενμ ηεηναρήθημ ανηζμό πμο μπμνείξ κα θηηάλεηξ:       ………………… 

 Γνάρε ημκ μεγαιύηενμ ηεηναρήθημ ανηζμό πμο μπμνείξ κα θηηάλεηξ:     ………………… 

 Γνάρε ημκ μηθνόηενμ πενηηηό ηεηναρήθημ ανηζμό πμο μπμνείξ κα θηηάλεηξ: ………………… 

 Γνάρε ημκ μεγαιύηενμ άνηημ ηεηναρήθημ ανηζμό πμο μπμνείξ κα θηηάλεηξ: ………………… 

 

7. Πμημξ ανηζμόξ είκαη πνηκ θαη μεηά; 

………………  4327 …………..                          ………………  6049 ……………… 

……………… 8989 ………………                         ……………… 5788  ……………… 

……………… 7999 ………………                          ……………… 4899 ……………… 

 

8. Πμημξ ανηζμόξ είκαη; 

3 πηιηάδεξ μεγαιύηενμξ από ημ 5 470            ………………………….. 

2 εθαημκηάδεξ μηθνόηενμξ από ημ  2873        …………………………..         

30 μμκάδεξ μεγαιύηενμξ από ημ 2000           ………………………….. 

16 πηιηάδεξ μεγαιύηενμξ από ημ 3 500          …………………………..   

Μία μμκάδα μεγαιύηενμξ από ημ 4999           ………………………….. 

Μία μμκάδα μηθνόηενμξ από  7000                ………………………….. 


