
εκπαιδευτικές αφίσες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
κλάσματα

Είδη κλασμάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



μαθαίνω τα είδη των κλασμάτων

Ta κλάσματα αποτελούνται από τον αριθμητή 
και τον παρονομαστή. Ανάλογα με το ποιος 

αριθμός βρίσκεται στην κάθε θέση, διακρίνουμε 
πέντε διαφορετικά είδη κλασμάτων.

www.thrania.com
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3

κλασματική μονάδα
Όταν ο αριθμητής είναι το 1.

3 δεκαδικό κλάσμα
Όταν ο παρονομαστής είναι το 10, το 100, το 1000…10

2
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γνήσιο κλάσμα
Όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή.

5 καταχρηστικό κλάσμα
Όταν ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή.4

2 μεικτό κλάσμα
Όταν αποτελείται από έναν ακέραιο και ένα κλάσμα.3

4



του υλικού
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλο το περιεχόμενο του 
www.thrania.com στο οποίο 

περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά 
βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, 
εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία 

Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, 
εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα 
.pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό 
υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με 

τις δραστηριότητες, αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού 

τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. 
Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να 

αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει 
αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, 

τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και 
διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του 

ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative 
Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη 

Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 
Διεθνές
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