
 

 

 

Οι αριθμοί μέχρι τις 10 000 (Μαθηματικά Ε΄ τάξης) 

1. Γράψε με αριθμητικά σύμβολα τους πιο κάτω αριθμούς: 

Δύο χιλιάδες = ……………...   τέσσερις χιλιάδες = ……………..  έξι χιλιάδες = …………..   

Οχτώ χιλιάδες= ……………...  δέκα χιλιάδες = ……………..   πέντε χιλιάδες = ………….. 

Μία χιλιάδα ή χίλια = ……………  τρεις χιλιάδες = …………… εννιά χιλιάδες = …………     

Χίλια εξακόσια = ……………..        δύο χιλιάδες οκτακόσια = ……………. 

Εφτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα = …………….    εννιά χιλιάδες τετρακόσια = …………… 

Οκτώ χιλιάδες επτακόσια = ……………….    έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα = …………… 

 

2. Αντιστοίχισε:   

Τέσσερις χιλιάδες διακόσια                                   6770 

Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι                         4200 

Εφτά χιλιάδες τρακόσια σαράντα                           6330 

Εφτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα                          4620 

Έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα                         7340 

Έξι χιλιάδες τρακόσια τριάντα                                7560 

 

3. Συμπλήρωσε τα πιο κάτω μοτίβα: 

1000, 2000, 3000,  ……….,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ……….. 

1100, 1200, 1300,  ……….,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ……….. 

5100, 5200, 5300,  ……….,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ……….. 

3210, 3220, 3230,  ……….,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ……….. 

6310, 6320, 6330, ……….,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ………..,  ……….. 

 

4. Γράψε τους αριθμούς που είναι κατά δύο χιλιάδες μεγαλύτεροι: 

3480, ………….     2457, ………….     840, ………….    6549, ………….    4783,.………. 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



5. Γράψε τους αριθμούς που είναι κατά τρεις εκατοντάδες μικρότεροι: 

2890, ………….     3478, ………….   8765, ………….   9330, …………. 5569, …………. 

 

6. Γράψε τους αριθμούς που είναι κατά πέντε δεκάδες μεγαλύτεροι: 

4310, ………….     5328, ………….  6432, ………….   8903, ………….  8940, …………. 

 

7. Γράψε τον αριθμό που είναι πριν και μετά τον αριθμό που σου δίνεται: 

………….8001………….       …………7540………….      ………….3658…………. 

………….4560………….       ………….9876………….     …………. 5678 …………. 

………….6765………….       ………….3456………….     ………….4567………….  

 

8. Σύγκρινε τους αριθμούς χρησιμοποιώντας τα σύμβολα <, >, = 

4379 ………..4381               1621 …………1700               9234 ……….. 9236  

5674 ……….. 6574              4340 ……….. 3404               5678 ……….. 5679 

Πέντε χιλιάδες, έξι δεκάδες και τρεις μονάδες …………… 5063 

Χίλια οκτακόσια σαράντα πέντε ……….. 1845 

Χίλια δώδεκα ………….. 1112 

 

9. Να φτιάξεις τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο τετραψήφιο αριθμό με τα 

ψηφία 4, 5, 6, 9 

Μεγαλύτερος τετραψήφιος = …………………. 

Μικρότερος τετραψήφιος = ………………………….  

Μεγαλύτερος άρτιος τετραψήφιος = ………………….…… 

Μεγαλύτερος περιττός τετραψήφιος = ………………………. 


