
Αριθμητικά 

 

Αποστόλης Αγγελόπουλος   [1] 

 

Συμπλήρωσε τον πίνακα γράφοντας τους αριθμούς με γράμματα: 

Αριθμοί Απόλυτα αριθμητικά      Τακτικά αριθμητικά 

3  ........................................   .......................................  

9  ........................................   .......................................  

18  ........................................   .......................................  

41  ........................................   .......................................  

99  ........................................   .......................................  

104  ........................................   .......................................  

546  ........................................   .......................................  

 

Γράψε με μια σύνθετη λέξη τα παρακάτω αριθμητικά, όπως στο παράδειγμα: 

α. ένας και μισός αιώνας —> ενάμισης αιώνας 

β. μία και μισή φέτα —> .............................................. 

γ. δύο και μισός χρόνος —>........................................ 

δ. ένα και μισό μήλο —> ............................................. 

ε. εννέα και μισό χρόνια —> ....................................... 

στ. έξι και μισό χιλιόμετρα —>...................................... 

ζ. τέσσερις και μισή ώρες —> ..................................... 

η. οκτώ και μισή μέρες —> ......................................... 

 

Συμπλήρωσε στον πίνακα τα αριθμητικά που λείπουν, όπως στο παράδειγμα: 

Απόλυτα            Τακτικά          Πολλαπλασιαστικά   Αναλογικά 
δύο                        δεύτερος             διπλός                        διπλάσιος 

τρία  ......................   ................................   .........................  

πενταπλός  ......................   ................................   .........................  

ένατος  ......................   ................................   .........................  

εκατό  ......................   ................................   .........................  

 

Να σχηματίσεις τη γενική πτώση των παρακάτω φράσεων γράφοντας τους αριθμούς 

με λέξεις: 

•1½ δραχμή →  μιάμισης δραχμής 

• 4 άνθρωποι → ………………………………………….....………………… 

• 1 μήνας → ………………………………………….....………………… 

•103 γέροι → ………………………………………….....………………… 

• 6½ τόνοι → ………………………………………….....………………… 

• 1 ώρα → ………………………………………….....………………… 

•50 έτη → ………………………………………….....………………… 

• 300 Σπαρτιάτες    → ………………………………………….....………………… 

• 9 σχολεία → ………………………………………….....………………… 

• ενδέκατος μήνας → ………………………………………….....………………… 

• 1.000 λέξεις → ………………………………………….....………………… 

 

Αριθμητικά 



Αριθμητικά 

 

Αποστόλης Αγγελόπουλος   [2] 

Απαντήσεις 

Αριθμοί Απόλυτα αριθμητικά      Τακτικά αριθμητικά 

3 τρία                                τρίτος 

18 δεκαοχ(κ)τώ                  δέκατος όγδοος  

41 σαράντα ένα                      τεσσαρακοστός πρώτος   

99 ενενήντα εννιά                  ενενηκοστός ένατος 

104 εκατόν τέσσερα                 εκατοστός τέταρτος 

546 πεντακόσια σαράντα έξι     πεντακοσιοστός τεσσαρακοστός έκτος  

 

β. μιάμιση φέτα, γ. δυόμισι χρόνια, δ. ενάμισι μήλο, ε. εννιάμισι χρόνια, στ. εξίμισι 

χιλιόμετρα, ζ. τεσσερισήμισι ώρες, η. οκτώμισι μέρες 

 

δύο  δεύτερος   διπλός     διπλάσιος 

τρία    τρίτος      τριπλός    τριπλάσιος    

πέντε  πέμπτος  πενταπλός   πενταπλάσιος 

εννιά  ένατος   εννιαπλός   εννι(ε)απλάσιος 

εκατό    εκατοστός   εκατονταπλός   εκατονταπλάσιος  

 

μιάμισης δραχμής • τεσσάρων ανθρώπων • ενός μήνα • εκατόν τριών γέρων • εξίμισι 

τόνων • μίας ώρας • πενήντα ετών • τριακοσίων Σπαρτιατών • εννιά σχολείων • 

ενδέκατου μήνα • χιλίων λέξεων • 

 

 

 


