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ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
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Ταυτότητα διαίρεσης: 
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∆ιαιρετέος διαιρέτης 

πηλίκο 

υπόλοιπο 

Για να πολλαπλασιάσω δύο 
δεκαδικούς ή έναν δεκαδικό 
µε έναν ακέραιο 

Για να πολλαπλασιάσω έναν 
αριθµό µε 10, 100, 1000 
κ.τ.λ. 

Κάνω κανονικά τον πολ/σµό. 
Κατόπιν µετράω πόσα δεκαδικά 
ψηφία έχω και βάζω 
υποδιαστολή τόσες θέσεις από 
δεξιά προς τα  αριστερά 
(�) όσα και τα δεκαδικά 
ψηφία 

Αν ο αριθµός είναι δεκαδικός,  
τον ξαναγράφω και µεταφέρω την 
υποδιαστολή προς τα δεξιά (����)  
τόσες θέσεις όσα µηδενικά έχω 

Αν ο  αριθµός  είναι ακέραιος,  
τον ξαναγράφω  και βάζω στο τέλος 
τόσα µηδενικά, όσα έχω. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ 
 

 
Για να διαιρέσω δύο 
ακεραίους 
 
 

 
Ξεκινάω χωρίζοντας τόσα ψηφία από τον διαιρετέο 
όσα έχει κι ο διαιρέτης 
i. Αν κάνω Ευκλείδεια διαίρεση σταµατάω όταν 
βγει υπόλοιπο µικρότερο από τον διαιρέτη. 
(Σηµείωση: Αν το υπόλοιπο δεν είναι µικρότερο 
από τον διαιρέτη, τότε η διαίρεση δεν είναι σωστή) 
ii. Αν θέλω να βγάλω αποτέλεσµα έστω και 
δεκαδικό αριθµό, τότε µόλις το υπόλοιπο βγει 
µικρότερο από τον διαιρέτη, βάζω ένα µηδενικό 
στο τέλος του και υποδιαστολή στο πηλίκο και 
συνεχίζω. Μπορώ να βάλω τώρα όσα µηδενικά 
θέλω και δεν ξαναβάζω υποδιαστολή στο πηλίκο. 
 

Αν ο ∆ιαιρετέος είναι 
δεκαδικός 

Κάνω τη διαίρεση κανονικά κι όταν φτάσω στο 
δεκαδικό ψηφίο βάζω υποδιαστολή και στο πηλίκο 

Αν ο διαιρέτης είναι 
δεκαδικός 

Τον κάνω ακέραιο διαγράφοντας την υποδιαστολή 
του. Ταυτόχρονα αλλάζει και ο ∆ιαιρετέος ως 
ακολούθως: 
i. Αν είναι ακέραιος, βάζω στο τέλος του τόσα 
µηδενικά όσα ήταν τα δεκαδικά ψηφία του 
διαιρέτη. 
ii. Αν είναι δεκαδικός, µεταφέρω την υποδιαστολή 
του δεξιά τόσες θέσεις όσα ήταν τα δεκαδικά 
ψηφία του διαιρέτη (µπορεί να χρειαστεί να 
συµπληρώσω µε µηδενικά) . 
Στη συνέχεια η διαίρεση γίνεται κατά τα γνωστά 

Για να διαιρέσω έναν 
αριθµό µε 10, 100, 1000 
κ.τ.λ. 

i. Αν ο  αριθµός  είναι ακέραιος,  
τον ξαναγράφω  και ξεκινώντας από το τέλος και 
πηγαίνοντας προς τα αριστερά (����)  βάζω 
υποδιαστολή σε τόσες θέσεις όσα µηδενικά έχω  
ii. Αν ο αριθµός είναι δεκαδικός,  
τον ξαναγράφω και µεταφέρω την υποδιαστολή 
προς τα αριστερά (����)  τόσες θέσεις όσα 
µηδενικά έχω 
 

 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Μπορείτε να βγάλετε έναν κανόνα για τον πολλαπλασιασµό ενός 
αριθµού µε 0,1 , 0,01 ,  0,001 κ.τ.λ. και έναν κανόνα για τη διαίρεση 
αντίστοιχα µε τους ίδιους αριθµούς; 
 
 


