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Σηρογγσλοποίηζη ιέγεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζηε ζέζε θάπνηνπ αξηζκνύ 

ρξεζηκνπνηνύκε θάπνηνλ άιιν, κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν, πνιύ θνληηλό ζηνλ αξρηθό, γηα 

πξαθηηθνύο ιόγνπο. Η ζηξνγγπινπνίεζε ζηνπο δεθαδηθνύο αξηζκνύο γίλεηαη όπσο θαη 

ζηνπο θπζηθνύο αξηζκνύο. 

Κάλνπκε ζηξνγγπινπνίεζε: 

 Όηαλ ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζνπκε ζην «πεξίπνπ». 

 Όηαλ δελ καο ελδηαθέξεη ην αθξηβέο απνηέιεζκα. 

 Όηαλ πξέπεη λα ζπκόκαζηε δύζθνινπο ή κεγάινπο αξηζκνύο. 

 

Γηα λα ζηξνγγπινπνηήζνπκε έλαλ δεθαδηθό αξηζκό, αθνινπζνύκε ηα εμήο βήκαηα: 

1. Δληνπίδνπκε ην ςεθίν ζην νπνίν ζέινπκε λα γίλεη ε ζηξνγγπινπνίεζε. 

2. Δμεηάδνπκε ην ςεθίν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ακέζσο επόκελε δεμηά ζέζε. 

3. Αλ απηό είλαη 0, 1, 2, 3 ή 4 (δειαδή κηθξόηεξν ηνπ 5), ηόηε ην αληηθαζηζηνύκε, όπσο 

θαη ηα ππόινηπα πξνο ηα δεμηά ςεθία, κε κεδεληθά. Σα πξνεγνύκελα ςεθία δελ 

αιιάδνπλ. 

4. Αλ απηό είλαη 5, 6, 7, 8 ή 9 (δειαδή ίζν ή κεγαιύηεξν από 5), ηόηε απμάλνπκε ην 

ςεθίν απηό ζην νπνίν ζέινπκε λα θάλνπκε ηε ζηξνγγπινπνίεζε θαηά κία κνλάδα 

θαη κεηά αληηθαζηζηνύκε ηα ςεθία ζηα δεμηά ηνπ κε κεδεληθά. 

 

Σηρογγσλοποιούμε ζηα εκαηοζηά ηον αριθμό 64,752. ηελ ακέζσο επόκελε δεμηά ζέζε 

από ην 5 είλαη ην 2. Σν ςεθίν 2 ζα αληηθαηαζηαζεί κε ην ςεθίν 0 θαη ν αξηζκόο ζα γίλεη 

64,750. 

Σηρογγσλοποιούμε ζηα δέκαηα ηον αριθμό 64,752. ηελ ακέζσο επόκελε δεμηά ζέζε 

από ην 7 είλαη ην 5. Σν ςεθίν 7 ζηα δέθαηα ζα αληηθαηαζηαζεί κε ην 8 θαη ηα ςεθία 5 θαη 2 

ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε 0. Ο αξηζκόο ζα γίλεη 64,800 ή 64,8. 

Σηρογγσλοποιούμε ζηις μονάδες ηον αριθμό 64,752. ηελ ακέζσο επόκελε δεμηά ζέζε 

από ην 4 είλαη ην 7. Σν ςεθίν 4 ζηηο κνλάδεο ζα αληηθαηαζηαζεί κε ην 5 θαη ηα ςεθία 7, 5 

θαη 2 ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε 0. Ο αξηζκόο ζα γίλεη 65,000 ή 65. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

ΤΑΞΗ: Δ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΔΚΑΓΙΚΩΝ 

ΟΝΟΜΑ:  
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1. ηξνγγπινπνηώ ηνπο παξαθάησ δεθαδηθνύο αξηζκνύο: 

 

7,541→ 5,842→ 65,842→ 

2,788→ 8,619→ 28,619→ 

6,249→ 7,263→ 17,263→ 

2,752 → 1,245→ 51,345→ 

9,638→ 9,176→ 39,576→ 

 

2. Η θπξία Καηεξίλα αγόξαζε κηα ηειεόξαζε θαη ζα πιεξώζεη γη` απηή 6 δόζεηο ησλ 

34,65 €. Πόζα € πεξίπνπ ζα πιεξώζεη ζπλνιηθά; (Να γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ζηηο 

κνλάδεο.) 

Λύζε: 

 

 

 

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Ο Βαζίιεο αγόξαζε έλα ινγνηερληθό βηβιίν κε 13,2 €, 3 ηεηξάδηα κε 0,91 € ην έλα θαη 

δύν κεραληθά κνιύβηα κε 1,5 € ην έλα. Πόζα € πεξίπνπ ζα πιεξώζεη ζπλνιηθά;(Να 

γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ζηηο κνλάδεο.) 

Λύζε: 

 

 

 

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 
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4. ` έλα ζνύπεξ κάξθεη πσινύληαη ζε πξνζθνξά 8 ζνθνιάηεο κε 15,6 €. Πόζν 

θνζηίδεη πεξίπνπ ε κία ζνθνιάηα; (Να γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ζηηο κνλάδεο.) 

Λύζε: 

 

 

 

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 

 

5. Ο θύξηνο Ηιίαο αγόξαζε έλα κεηαρεηξηζκέλν κεραλάθη πξνο 1.036 €. Αλ ην 

πιεξώζεη ζε 8 ηζόπνζεο άηνθεο δόζεηο πόζα € πεξίπνπ ζα πιεξώζεη ζε θάζε δόζε; 

(Βξίζθσ θπζηθό αξηζκό.) 

Λύζε: 

 

 

 

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 


