
 

 

 

Δοκίμιο Αξιολόγησης – Ενότητα 1 

 

1. Γράφω τον αριθμό που έχει: 

6 χιλιάδες, 3 δεκάδες, 7 εκατοντάδες= …………………………………. 

6 δεκάδες χιλιάδες, 8 εκατοντάδες, 62 μονάδες = ………………………. 

57 μονάδες, 419 εκατοντάδες = ……………………………. 

423 μονάδες, 17 χιλιάδες, 32 δεκάδες = …………………………… 

 

2. Βάζω σε σειρά τους πιο πάνω αριθμούς, ξεκινώντας από τον 

μικρότερο. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Γράφω την αξία του υπογραμμισμένου ψηφίου. 

3 475             89 725            7 657           630 007          97 506        354 860 

 

________        _________        _________       __________       __________    __________ 

 

4. Μετατρέπω κάθε φορά, τον αριθμό 296 248  σύμφωνα με τις 

οδηγίες: 

Μεγαλώνω τον αριθμό κατά πέντε δεκάδες = ……………………………. 

Μειώνω τον αριθμό κατά 12 εκατοντάδες = ……………………………… 

Τριπλασιάζω το ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων = ……………………….. 

Μειώνω τον αριθμό κατά 7 δεκάδες χιλιάδες = ………………………… 

 

5. Γράφω το άθροισμα. 

200 000 + 32 000 + 467 =   ……………………….. 

607 + 6+ 185 000 + 4 000 = ………………………. 

9 000 + 40 000 + 1 543 = …………………………. 

80 000 + 62 + 3 940 = ……………………………… 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



6. Αναλύω τον αριθμό 35 374 με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. 

 

 

7. Εκτελώ τις πράξεις: 

    63 269              80 000               1305                4276             7095  5 

 + 27 249            - 68 385              χ     8              χ    48   

 

 

 

8. Δίνονται τα ψηφία 4, 0, 2, 9, 6 . Χρησιμοποιώντας μια φορά κάθε 

ψηφίο σχηματίζω: 

Τον μεγαλύτερο πενταψήφιο αριθμό: …………………….. 

Τον μικρότερο τετραψήφιο αριθμό: ………………………. 

Τον πλησιέστερο στο 7 000 αριθμό: ……………………….  

Τον πλησιέστερο στο 500 αριθμό: ………………………… 

 

9. Ο τυχερός λαχνός είχε τον ακόλουθο αριθμό: 

• Είναι εξαψήφιος αριθμός: 

• Όλα τα ψηφία είναι διαφορετικά μεταξύ τους. 

• Το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού είναι 29. 

• Ο αριθμός έχει 7 μονάδες. 

• Το ψηφίο των εκατοντάδων είναι κατά 2 μικρότερο από το ψηφίο των 

μονάδων. 

• Το ψηφίο των δεκάδων είναι το μηδέν. 

• Το άθροισμα των ψηφίων των εκατοντάδων και των δεκάδων χιλιάδων μας 

δίνει το ψηφίο των χιλιάδων. 

• Το ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων είναι διπλάσιο από το ψηφίο των 

δεκάδων χιλιάδων. 

Αριθμός Χιλιάδες Μονάδες Αναλυτική μορφή 

Ε Δ Μ  Ε Δ Μ 

35 374        

35 374        

35 374        

35 374        


