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Δραστηριότητα 1η
Χπηζιμοποίηζε μόνο ηα ζύμβολα ηυν ππάξευν: + και  και ηιρ παπενθέζειρ «(«
και «)» για να ζςμπληπώζειρ ηιρ γπαμμέρ ώζηε να πποκύτοςν ζυζηέρ ιζόηηηερ.
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Αοχικά βοίρκξυμε πξια αθοξίρμαςα (ή πξια γιμόμεμα,
ρε πεοίπςωρη πξυ ςξ απξςέλερμα είμαι ρύμθεςξπ αοιθμόπ), δύξ αοιθμώμ μαπ δίμξυμ ςξ επιθυμηςό απξςέλερμα και ρςη ρυμέχεια ποξρπαθξύμε μα βοξύμε αμ
υπάοχει ςοόπξπ μα καςαλήνξυμε ρςξυπ αοιθμξύπ αυςξύπ ακξλξυθώμςαπ ςιπ ξδηγίεπ ςηπ άρκηρηπ.

 1 2 3 4 = 13

Σν 13 δελ κπνξεί λα πξνθύςεη σο γηλόκελν (είλαη πξώηνο αξηζκόο). Επνκέλσο
πξέπεη λα είλαη άζξνηζκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα γηλόκελν (αθνύ 1 +
2 +3 +4 = 10 < 13)
Είλαη: 13= 1+ 12, αιιά δελ ππάξρεη ηξόπνο κε ηε ρξήζε ησλ ζπκβόισλ «+», «-»
θαη παξελζέζεσλ από ηνπο αξηζκνύο 2, 3, 4 λα πξνθύςεη ην
12
Είλαη: 13 =2 +11 αιιά αλ 12 =2 από ηνπο αξηζκνύο 3 θαη 4 δελ πξνθύπηεη ην 11.
Είλαη: 13= 3+10 αιιά αλ 1+ 2= 3 από ηνπο αξηζκνύο 3 θαη 4 δελ πξνθύπηεη ην 10.
Είλαη: 13= 4+9 =9 + 4
Παξαηεξνύκε όηη: (1+2)  3 = 3  3 = 9
νπόηε: (1 +2)  3 + 4 = 13 είλαη ε δεηνύκελε ιύζε.
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πλερίδνληαο ηε δηεξεύλεζε όπσο πξνεγνπκέλσο θαηαιήγνπκε όηη ε ιύζε απηή
είλαη κνλαδηθή.

 1 2 3 4 = 14


Σν 14 κπνξεί λα γξαθεί σο γηλόκελν σο εμήο: 2  7 = 14. Εύθνια ινηπόλ παξαηεξνύκε όηη κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζην γηλόκελν απηό σο εμήο:
(1  2)  (3 +4) = 2  7 = 14



ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη θαη δεύηεξε ιύζε, αλ γξάςνπκε ην 14
σο άζξνηζκα γηλνκέλσλ. Είλαη: 14 = 2 + 12, αιιά 1  2 = 2 θαη 3  4 = 12. Επνκέλσο : 1  2 + 3  4 = 14
Η πξώηε παξέλζεζε ζα κπνξνύζε λα παξαιεθζεί, ρωξίο λα αιιάμεη ην απνηέιεζκα.
Μπαίλεη, απιά, γηα λα «δεκηνπξγεζεί» ν παξάγνληαο 2.



Σν 14 κπνξεί λα γξαθεί σο γηλόκελν θαη σο εμήο: 1  14 =14. ην γηλόκελν
απηό κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε σο εμήο:
1  ( 2+ 3  4) = 1  (2 + 12) = 1  14 =14

 1 2 3 4 = 15

Σν 15 κπνξεί λα γξαθεί σο γηλόκελν ησλ αξηζκώλ 3 θαη 5. Αιιά, ελώ 1 + 2 =3,
από ηνπο 3 θαη 4 δελ κπνξεί λα πξνθύςεη ην 5. (Σν 15 κπνξεί λα γξαθεί θαη σο
γηλόκελν ησλ αξηζκώλ 1 θαη 15, αιιά ην 15 δελ κπνξεί λα πξνθύςεη κόλν από
ηνπο αξηζκνύο 2, 3 θαη 4).
Επνκέλσο, ην 15 πξέπεη λα γξαθεί σο άζξνηζκα δύν πξνζζεηέσλ, εθ ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ ν έλαο νθείιεη λα είλαη γηλόκελν. Είλαη: 1 + 14 =15.

Με ηε βνήζεηα θαη ηεο πξνεγνύκελεο ηζόηεηαο βξίζθνπκε:


1 + 2  (3+4) = 1 + 2  7 = 1 + 14 = 15



1 + (2 + 3  4) =1 + (2+12)= 1 + 14 = 15

Επηπιένλ είλαη: 3 + 12 =15, ην νπνίν κπνξνύκε εύθνια λα ζρεκαηίζνπκε σο εμήο:


(1 + 2) + 3  4 =3 + 12 =15
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(θαη πάιη ε παξέλζεζε κπνξεί λα παξαιεθζεί, ρσξίο λα αιιάδεη θάηη ζην απνηέιεζκα).
θεπηόκελνη αλάινγα, εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη δελ ππάξρεη άιιε ιύζε.

 1 2 3 4 = 36

Επεηδή ην 36 είλαη αξθεηά κεγάιν γηα λα πξνθύςεη σο άζξνηζκα, ζα αλαδεηήζνπκε ηε ιύζε ζηηο αλαιύζεηο ηνπ 36 ζε γηλόκελν παξαγόλησλ. Είλαη: 1  36 =36,
πνπ απνξξίπηεηαη, αθνύ από ηνπο αξηζκνύο 2, 3, 4 δε κπνξεί λα πξνθύςεη ην 36.
Είλαη: 2  18 = 36, πνπ απνξξίπηεηαη αθνύ αλ 1  2 = 2, ην 18 δε κπνξεί λα πξνθύςεη από ηνπο αξηζκνύο 3 θαη 4.
Είλαη: 3  12 = 36.


Εύθνια βξίζθνπκε όηη: (1 + 2)  (3  4) = 3  12 = 36
Η δεύηεξε παξέλζεζε κπνξεί λα παξαιεθζεί ρσξίο λα αιιάμεη ην απνηέιεζκα. Απιά ππνδεηθλύεη ηνλ πξνζεηαηξηζκό ησλ παξαγόλησλ ηνπ γηλνκέλνπ.



Η παξάιεηςε ηεο δεύηεξεο παξέλζεζεο ζα καο νδεγνύζε ζην γηλόκελν:
(1 + 2)  3  4 = 3  3  4 = 9  4 = 36

αλ εθηεινύζακε ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά.
Σέινο, ην γηλόκελν 6  6 = 36 δε κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί από ηνπο αξηζκνύο πνπ
έρνπκε.

Δραστηριότητα 2η
Σςμπληπώζηε ηα μαγικά ηεηπάγυνα.
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Έμα ςεςοάγωμξ είμαι μαγικό όςαμ ςξ άθοξιρμα ςωμ αοιθμώμ κάθε γοαμμήπ, ρςήληπ και διαγωμίξυ είμαι ςξ ίδιξ.
Σε κάθε μαγικό ςεςοάγωμξ, θα υπξλξγίρξυμε αοχικά ςξ
«μαγικό» κξιμό άθοξιρμα από ςη ρυμπληοωμέμη γοαμμή,
ρςήλη ή διαγώμιξ.
Σςη ρυμέχεια, θα εμςξπίζξυμε, κάθε φξοά, μια γοαμμή,
ρςήλη ή διαγώμιξ πξυ μα ςηπ λείπει μόμξ ξ έμαπ από
ςξυπ ςοειπ αοιθμξύπ και θα ςξμ υπξλξγίζξυμε αφαιοώμςαπ από ςξ «μαγικό» άθοξιρμα, ςξ άθοξιρμα ςωμ δύξ
άλλωμ. Θα ςξμ ρυμπληοώμξυμε ρςξ μαγικό ςεςοάγωμξ
και θα ρυμεχίζξυμε ςη διαδικαρία μέχοι μα ρυμπληοωθξύμ όλξι ξι αοιθμξί πξυ λείπξυμ.

ορ

 1

πίνακαρ
ΣΗΛΕ
2

20

3
18 1

17

2
14 3

ΓΡΑΜΜΕ

1

Από ηε ζπκπιεξσκέλε δηαγώλην ππνινγίδνπκε ην θνηλό άζξνηζκα νξηδνληίσο,
θαζέησο θαη δηαγσλίσο. Είλαη: 20 + 17 + 14 = 51 («καγηθό» άζξνηζκα).
Μπνξνύκε ηώξα λα ζπκπιεξώζνπκε ην ηεηξάγσλν ηεο 3ηρ ζηήληρ. Είλαη:
18+14 =32
51-32 =19
Οπόηε ζηην ηπίηη ζηήλη θα βάλοςμε ηο 19.

Εθόζνλ βξήθακε ην 19 πξνζζέηνπκε ην 17 θαη ην 19 ηεο 2ηρ γπαμμήρ:
17 + 19 =36
Αθαηξνύκε από ην 51 θαη έρνπκε ην άγλσζην ηεηξαγσλάθη: 51 - 36 =15

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηελ 1η ζηήλη: 20 + 15 =35
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Αθαηξνύκε από ην 51 ην 35: 51 -35 = 16

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηελ 3η γπαμμή 16 +14 =30
Αθαηξνύκε από ην 51 ην 30 θαη έρνπκε 51 - 30 =21

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηελ 1η γπαμμή θαη έρνπκε 20 +18 =38
Αθαηξνύκε από ην 51 ην 38 51 -38 =13

πκπιεξώλνπκε ην ηεηξάγσλν
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ΓΡΑΜΜΕ

1

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηε 2η γπαμμή γηα λα βξνύκε ην «καγηθό» άζξνηζκα
27 +25 + 23 =75

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηελ 1η ζηήλη 26 +27 =53
Αθαηξνύκε από ην 75 ην 53 75-53=22

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηη διαγώνιο πνπ μεθηλάεη από ηε 1ε ζηήιε θαη έρνπκε: 26 + 25 =51
Αθαηξνύκε από ην 75 ην 51 = 24
Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηελ 3η γπαμμή 22 +24 =46
Αθαηξνύκε από ην 75 ην 46 75 -46 =29
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Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηε 2η ζηήλη θαη έρνπκε: 25 +29 =54
Αθαηξνύκε από ην 75 ην 54 θαη έρνπκε 75 -54 =21
Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηελ 3η ζηήλη θαη έρνπκε 23 +24 =47
Αθαηξνύκε από ην 75 ην 47 θαη έρνπκε: 75 -47 =28
πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα
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ΓΡΑΜΜΕ

ΣΗΛΕ
1
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3

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηε 1ε γξακκή 1 +3 +9 =13. Σν ηεηξάγσλν δελ είλαη
καγηθό επεηδή ζηε 2ε γξακκή ππάξρεη ν αξηζκόο 18 ν νπνίνο ππεξβαίλεη ην 13.

Σην ηεηξάγωλν απηό κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη
γηα ηνπο αξηζκνύο ηεο 1εο γξακκήο ηζρύεη:
3 = 3  1 θαη 9 = 3  3

δειαδή όηη θαζέλαο από ηνπο δύν «ηειεπηαίνπο» αξηζκνύο ηεο γξακκήο απηήο
είλαη ηξηπιάζηνο ηνπ πξνεγνύκελνύ ηνπ.
Επηπιένλ είλαη: 18 = 2  9,
δειαδή ν αξηζκόο πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο θάηω από ην 9 είλαη δηπιάζηόο ηνπ.
Με απηή ηε ινγηθή, ζα κπνξνύζακε λα ζπκπιεξώζνπκε ην καγηθό ηεηξάγωλν
ωο εμήο:
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1
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36

δειαδή, λα ζπκπιεξώζνπκε ηε 2ε γξακκή κε ηα 2πιάζηα ηωλ αξηζκώλ ηεο 1εο
γξακκήο θαη ηελ 3ε γξακκή κε ηα 2πιάζηα ηωλ αξηζκώλ ηεο 2εο γξακκήο.
Βέβαηα, θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ην ηεηξάγωλν πνπ πξνθύπηεη ζε θακία πεξίπηωζε δελ είλαη καγηθό. Έρεη όκωο ηελ ηδηόηεηα όηη ζε θάζε γξακκή ηνπ, θαζέλαο
από ηνπο δύν ηειεπηαίνπο «αξηζκνύο» είλαη ηξηπιάζηνο ηνπ πξνεγνύκελνύ ηνπ
θαη ζε θάζε ζηήιε, θαζέλαο από ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αξηζκνύο είλαη δηπιάζηνο ηνπ πξνεγνύκελνύ ηνπ.

ορ

 4

πίνακαρ

18 36 72 1
24 2
3

ΓΡΑΜΜΕ

ΣΗΛΕ
1
2
3

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηε 1η γπαμμή έρνπκε: 18+36 +72 =126 (καγηθό
άζξνηζκα)

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηελ 3η ζηήλη έρνπκε: 72+24 =96
Αθαηξνύκε από ην 126 ην 96 θαη έρνπκε: 126 -96 =30

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηε διαγώνιο από ηελ 1ε ζηήιε έρνπκε: 18 +30 =48
Αθαηξνύκε από ην 126 ην 48 θαη έρνπκε 126 -48 =78
Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηε 2η γπαμμή έρνπκε: 78 +24 =102
Αθαηξνύκε από ην 126 ην 102 θαη έρνπκε: 126 - 102 = 24
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Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηελ 1η ζηήλη έρνπκε 18 +24 =42
Αθαηξνύκε από ην 126 ην 42 θαη έρνπκε 126-42=84

Πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο ζηε 2η ζηήλη έρνπκε 36 + 78 =114
Αθαηξνύκε από ην 126 ην 114 θαη έρνπκε 126 - 114 =12

πκπιεξώλνπκε ην ηεηξάγσλν
18

36

72

24

78

24

84

12

30

Όπωο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπηωζε, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη γηα ηνπο αξηζκνύο
ηεο 1εο γξακκήο ηζρύεη:
36 = 2  18 θαη 72 = 2  36
δειαδή όηη θαζέλαο από ηνπο δύν «ηειεπηαίνπο» αξηζκνύο ηεο γξακκήο
απηήο είλαη δηπιάζηνο ηνπ πξνεγνύκελνύ ηνπ.
Επηπιένλ είλαη: 24 = 72: 3,
δειαδή ν αξηζκόο πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο θάηω από ην 72 πξνθύπηεη
από ηε δηαίξεζε ηνπ 72 κε ην 3.
Καη πάιη κε αληίζηνηρε ινγηθή ζα κπνξνύζακε λα ζπκπιεξώζνπκε ην
καγηθό ηεηξάγωλν ωο εμήο:
18

36

72

6

12

24

2

4

8

δειαδή, λα ζπκπιεξώζνπκε ηε 2ε γξακκή κε ηα πειίθα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαίξεζε ηωλ αξηζκώλ ηεο 1εο γξακκήο κε ην 3 θαη ηελ 3ε
γξακκή κε ηα πειίθα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαίξεζε ηωλ αξηζκώλ
ηεο 2εο γξακκήο κε ην 3.
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Καη πάιη, θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ην ηεηξάγωλν πνπ πξνθύπηεη ζε θακία
πεξίπηωζε δελ είλαη καγηθό. Έρεη όκωο ηελ ηδηόηεηα όηη ζε θάζε γξακκή
ηνπ, θαζέλαο από ηνπο δύν ηειεπηαίνπο «αξηζκνύο» είλαη δηπιάζηνο ηνπ
πξνεγνύκελνύ ηνπ θαη ζε θάζε ζηήιε, θαζέλαο από ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αξηζκνύο πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ πξνεγνύκελνύ κε ην 3.

Λυμένες ασκήσεις
εκτός βιβλίου
1.

Να ςπολογιζηούν οι παπακάηυ δςνάμειρ:
α) (4 – 2)3

β) (4 + 2)3

γ) (4 · 2)3

Ποώςα θα γίμξυμ ξι ποάνειπ μέρα ρςιπ παοεμθέρειπ και έπειςα θα υπξλξγίρξυμε ςιπ δυμάμειπ, (θα αμαλύρξυμε ςιπ δυμάμειπ ρύμφωμα με
ςξμ ξοιρμό και θα εκςελέρξυμε ςξυπ πξλλαπλαριαρμξύπ από αοιρςεοά ποξπ ςα δενιά).

α) (4 – 2)3 = 23 = 2 · 2 · 2 = 4 · 2 = 8

Εθηεινύκε ηελ πξάμε ζηελ παξέλζεζε, αλαιύνπκε ηε δύλακε ζε γηλόκελν βάζε ηνπ νξηζκνύ
θαη ην ππνινγίδνπκε εθηειώληαο ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά.

β) (4 + 2)3 = 63 = 6 · 6 · 6 = 36 · 6 = 216 Εθηεινύκε ηελ πξάμε ζηελ παξέλζεζε, αλαιύνπκε ηε δύλακε ζε γηλόκελν βάζε ηνπ νξηζκνύ
θαη ην ππνινγίδνπκε εθηειώληαο ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά.

γ) (4 · 2)3 = 83 = 8 · 8 · 8 = 64 · 8 = 512 Εθηεινύκε ηελ πξάμε ζηελ παξέλζεζε, αλαιύνπκε ηε δύλακε ζε γηλόκελν βάζε ηνπ νξηζκνύ
θαη ην ππνινγίδνπκε εθηειώληαο ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά.

to-frontistirio.gr

εκδόζειρ ηζιάπα

Κεφάλαιο 1ο

2.

11

Να βπείηε ηοςρ απιθμούρ ζηοςρ οποίοςρ ανηιζηοισούν ηα ακόλοςθα αναπηύγμαηα:
i) 3  105 + 1  103 + 7
ii) 8  104 + 8  10
iii) 6  106 +9  105 + 4  102 + 2

Τα αμςιμεςωπίζξυμε όπωπ ξπξιαδήπξςε
αοιθμηςική παοάρςαρη. Δηλαδή, υπξλξγίζξυμε ποώςα ςιπ δυμάμειπ, καςόπιμ
εκςελξύμε ςξυπ πξλλαπλαριαρμξύπ και
ρςξ ςέλξπ ςιπ ποξρθέρειπ.

i)

3  105 + 1  103 + 7
= 3  100000 + 1 1000 + 7



Υπνινγίδνπκε
ηηο
δπλάκεηο.
Είλαη
v
10  1 0.....0
 . Εθηεινύκε ηνπο πνιιαπιαζηv κεδεληθά

αζκνύο

ii)

 300000  1000  7



Εθηεινύκε ηηο πξνζζέζεηο

= 301000 + 7



Εθηεινύκε ηελ πξόζζεζε

= 301007



Απνηέιεζκα



Υπνινγίδνπκε ηε δύλακε. Είλαη 10 v  10.......0
 .

8  104 + 8  10
= 8  10000 + 8 10

ν μηδενικά

Εθηεινύκε ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο
 80000  80



Εθηεινύκε ηελ πξόζζεζε

= 80080



Απνηέιεζκα
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iii)

6  106 + 9  105 + 4  102 + 2
= 6 1000000 + 9  100000 + 4  100 + 2

 Υπνινγίδνπκε ηηο δπλάκεηο. Είλαη
10 v  1 0.....0
 .
v κεδεληθά

Εθηεινύκε
ζκνύο

3.

ηνπο

πνιιαπιαζηα-

= 6000000 + 900000 + 400 + 2

 Εθηεινύκε ηηο πξνζζέζεηο

= 6900402

 Απνηέιεζκα

Να ςπολογίζεηε ηην ηιμή ηυν παπαζηάζευν:
i) 3  [8: (3+1)]3 -2  5

ii) [(6+3)2 + 9]: (3  5)

Κάλνπκε ηηο πξάμεηο κε ηελ αθόινπζε πξνηεξαηόηεηα:
i) ππνινγίδνπκε ηηο δπλάκεηο
ii) εθηεινύκε πνιιαπιαζηαζκνύο θαη δηαηξέζεηο
iii) εθηεινύκε πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο.
Αλ ππάξρνπλ παξελζέζεηο, εκηελούμε ππώηα ηιρ
ππάξειρ ζηιρ παπενθέζειρ (από ηιρ εζυηεπικέρ
ζηιρ εξυηεπικέρ) κε ηελ ίδηα ζεηξά.

i)

ii)



Εθηεινύκε ηελ πξόζζεζε ζηελ εζσηεξηθή
παξέλζεζε. Η αγθύιε γίλεηαη παξέλζεζε.

= 3  (8: 4)3 – 2  5



Εθηεινύκε ηε δηαίξεζε ζηελ παξέλζεζε.

= 3  23 – 2  5



Υπνινγίδνπκε ηε δύλακε (23 = 222= 42=8)

=38–25



Εθηεινύκε ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο

= 24 – 10



Εθηεινύκε ηελ αθαίξεζε

= 14



Απνηέιεζκα



Εθηεινύκε ηελ πξόζζεζε ζηελ εζσηεξηθή

3  [8: (3+1)]3 -2  5

[(6+3)2 + 9] : (35)
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παξέλζεζε. Η αγθύιε γίλεηαη παξέλζεζε

= (92 +9) : (35)



Εθηεινύκε ηε δύλακε ζηελ παξέλζεζε

= (81 + 9) : ( 3  5)



Εθηεινύκε ηηο πξάμεηο ζηηο παξελζέζεηο

= 90 : 15



Εθηεινύκε ηε δηαίξεζε

=6



Απνηέιεζκα

Σημείυζη: Η παξέλζεζε (3  5) κπνξνύζε λα ππνινγηζηεί από ηελ αξρή

1.

Να κάμεςε ςιπ ποάνειπ
α) 122 + 92

2.

ii) 32

β) 5  5 · x · x · x

γ) x  y  y  y y

Να γοάψεςε ρε αμαπςυγμέμη μξοφή, με ςη βξήθεια δυμάμεωμ ςξυ 10, ςξυπ
αοιθμξύπ:
α) 2427

5.

iii) 25

Να γοάψεςε με ςη μξοφή δυμάμεωμ ςα γιμόμεμα:
α) 3 3  3  3  4  4  4

4.

γ) 6,9652 – (6,965 · 6,965)

Να αμαλύρεςε ςιπ δυμάμειπ ρε γιμόμεμα:
i) 53

3.

β) 1112 - 112

β) 10507

γ) 425732

δ) 2049804

Να βοείςε ςξυπ αοιθμξύπ ρςξυπ ξπξίξυπ αμςιρςξιχξύμ ςα ακόλξυθα αμαπςύγμαςα:
i) 5  106 + 6  105 + 3  104 + 4  103 + 1  102 + 2  10 + 7
ii) 5  104 + 3  101 + 9
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iii) 8  105 + 4  103 + 6 102 +1

6.

Να γίμξυμ ξι ποάνειπ:
α) (198 – 193)4

7.

β) (9,81 – 5,81)5

γ) (25,32 – 25,22)3

Να υπξλξγιρςεί η ςιμή ςηπ παοάρςαρηπ:
Α = 15 : 5 – 23 : 4 + 5 · (12 + 32) – 6 · (4 – 1)2

Απαμτήσεις στις
άλυτες ασκήσεις

1.

α) 225
β) 12.200
γ) 0

2.

i) 5  5  5

ii) 3  3

iii) 2  2  2  2  2

3.

a) 34  43

β) 52  x3

γ) xy4

4.

α) 2427 =2 103 + 4102 + 2 10 + 7
β)10.507 =104 +5 102 + 7
γ) 425.732 = 4 · 105 + 2 · 104 + 5 · 103 + 7 · 102 + 3 · 10 + 2
δ) 2049804 = 2 · 106 + 4 · 104 + 9 · 103 + 8 · 102 + 4

5.

i) 5634127
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15

α) 625
β) 1024
γ) 0,001

7.

Α = 52

Με ηε βμήζεηα ειεθηνμκηθμύ οπμιμγηζηή ηζέπεξ βνίζθμομε εύθμια όηη:
112 = 121
1112 = 12321
11112 = 1234321

Παναηενμύμε όηη ζε θάζε μία από ηηξ παναπάκς πενηπηώζεηξ, ημ ηεηνάγςκμ
(δεύηενε δύκαμε) εκόξ ανηζμμύ πμο όια ηα ρεθία ημο είκαη ίζα με ημ 1 ζπεμαηίδεηαη γνάθμκηαξ ζηε ζεηνά όιμοξ ημοξ ανηζμμύξ από ημ 1 έςξ ημκ ανηζμό πμο
εθθνάδεη ημ πιήζμξ ηςκ ρεθίςκ ημο ανηζμμύ πμο ορώκεηαη ζημ ηεηνάγςκμ θαη
ζηε ζοκέπεηα θαη’ ακηίζηνμθμ ηνόπμ μέπνη ημ 1.
Έηζη, μ ανηζμόξ αοηόξ «δηαβάδεηαη» ημ ίδημ ηόζμ από ηα ανηζηενά πνμξ ηα δεληά, όζμ θαη από ηα δεληά πνμξ ηα ανηζηενά.
Μεηά ηηξ παναπάκς παναηενήζεηξ, μπμνμύμε εύθμια κα οπμιμγίζμομε ηηξ δεημύμεκεξ δοκάμεηξ.
111112 = 123454321
1111112 = 12345654321
11111112 = 1234567654321
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ ΙΚ Α

Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηιακβάλεη ηο 4ο ημήμ α ηηρ παπαγπάθ ος 1.3
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