
Συµµιγείς λέγονται οι αριθµοί που αποτελούνται από αριθµούς και λέξεις. 

Πιο συγκεκριµένα, οι συµµιγείς αριθµοί αποτελούνται από ακέραιους αριθµούς οι οποίοι 

δηλώνουν µονάδες διαφορετικής τάξης (υποδιαιρέσεις) 

Οι συµµιγείς αριθµοί µπορούν να αντικατασταθούν και από τους δεκαδικούς. 

        Συµµιγείς αριθµοί                                   ∆εκαδικοί αριθµοί 

        2 µ. 4 δεκ. 3 εκ 7 χιλ.       µήκος             2,437 µ. 

        1 κιλό 500 γραµ.             βάρος              1,5 κ. 

         5 ευρώ 90 λεπτά            χρήµα               5,90 ευρώ 

         2 ώρες 30 λεπτά             χρόνος              2,30 ώρες 

Τους συµµιγείς αριθµούς του χρησιµοποιούµε συνήθως για να µετρήσουµε µήκος, βάρος, 

χρήµα, χρόνο. 

 

Πρόσθεση συµµιγών αριθµών 

1. Γράφουµε τον έναν αριθµό κάτω από τον άλλο αριθµό της ίδιας τάξης. 

2. Προσθέτουµε κάθετα και ξεχωριστά τον κάθε αριθµό της κάθε τάξης, ξεκινώντας από 

τα δεξιά προς τα αριστερά 

3. Αν κάποιο από τα αθροίσµατα που βρήκαµε έχει µονάδες ανώτερης τάξης, τότε τις 

βγάζουµε και τις προσθέτουµε στην αντίστοιχη τάξη, έχοντας στο µυαλό µας τις 

αντιστοιχίες κάθε τάξης. 

 

Παράδειγµα 1
ο
     

 4 µέτρα 6 δεκ.  3 εκ. 

+ 2 µέτρα 7 δεκ. 2 εκ. 

      6 µέτρα             13 δεκ.            5 εκ. 

      7 µέτρα              3 δεκ.             5 εκ. 

 

Στο παράδειγµά µας χωρίσαµε  το 13 δεκ. σε 10 δεκ. + 3 δεκ., όπου 10 δεκ=1 µέτρο, και το 

1 µέτρο το προσθέσαµε στην επόµενη τάξη των µέτρων. 
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1 µ.= 10 δεκ. 

1 δεκ. = 10 εκ. 

1 εκ. = 10 χιλ. 

 



Παράδειγµα 2
ο
     

 

 2 κιλά 500 γραµ.  

+ 5 κιλά 900 γραµ. 

                                                                              7 κιλά             1400 γραµ. 

                                                                              8 κιλά                400 γραµ. 

Σε αυτό το παράδειγµα πήραµε από τα 1400 γραµ. τα 1000 γραµ. και τα προσθέσαµε στα 

κιλά, γιατί 1000 γραµ. = 1 κιλό. 

 

Παράδειγµα 3
ο
     

 5 ευρώ 80 λεπτά 

+ 9 ευρώ 80 λεπτά 

      14 ευρώ            160 λεπτά 

      15 ευρώ              60 λεπτά 

Στο παράδειγµα αυτό πήραµε από τα 160 λεπτά τα 100 λεπτά και τα προσθέσαµε σε µορφή 

ευρώ στην τάξη µε τα ευρώ , γιατί 100 λεπτά =1 ευρώ 

 

Παράδειγµα 4
ο
     

 2 ηµέρες 18 ώρες  50 λεπτά 

+ 1 ηµέρα 15 ώρες 20 λεπτά 

        3 ηµέρες              33 ώρες              70 λεπτά                 1
ο
 βήµα 

        3 ηµέρες              34 ώρες               10 λεπτά                2
ο
 βήµα 

        4 ηµέρες              10 ώρες               10 λεπτά 

Στο παράδειγµα αυτό πρώτα προσθέσαµε τα λεπτά όπου είναι 70. Όµως, 1 ώρα έχει 60 

λεπτά, οπότε 1 ώρα την προσθέτουµε στην επόµενη τάξη µε τις ώρες.  

Έπειτα παρατηρούµε ότι στην τάξη µε τις ώρες έχουµε 34 ώρες. Γνωρίζουµε όµως ότι 1 

ηµέρα έχει 24 ώρες, οπότε  προσθέτουµε 1 ηµέρα στην επόµενη τάξη µε τις ηµέρες και µας 

µένουν 10 ώρες (34-24=10). 
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1 ευρώ = 100 λεπτά 

 

1 κιλό=1000 γραµ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Αφαίρεση συµµιγών αριθµών 

Οµοίως µε την πρόσθεση: 

1. Γράφουµε τον έναν αριθµό κάτω από τον άλλο αριθµό της ίδιας τάξης. 

2. Ελέγχω αν σε κάθε τάξη µπορούν να γίνουν οι αφαιρέσεις. 

3. Αφαιρούµε κάθετα και ξεχωριστά τον κάθε αριθµό της κάθε τάξης, ξεκινώντας από τα 

δεξιά προς τα αριστερά. 

4. Αν οι αφαιρέσεις µπορούν να γίνουν, τότε τις κάνω. 

5. ∆ιαφορετικά, αν σε κάποια τάξη δεν µπορεί να γίνει η αφαίρεση των µονάδων, τότε 

δανείζοµαι από την αµέσως µεγαλύτερη τάξη µια µονάδα, τη µετατρέπω σε µονάδες 

της επόµενης τάξης τις οποίες προσθέτω µε τις άλλες. 

 

 

 

Παράδειγµα 1
ο
     

      7 µέτρα          12 δεκ. 

 8 µέτρα 2 δεκ.  8 εκ. 

- 4 µέτρα 9 δεκ.  

     3 µέτρα            3  δεκ.          8 εκ. 
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1 έτος= 12 µήνες 

1 µήνας = 30 ηµέρες 

1 ηµέρα= 24 ώρες 

1 ώρα = 60 λεπτά 

1 λεπτό= 60 δευτερόλεπτα 

 

Στο παράδειγµά µας 

παρατηρούµε ότι 2 δεκ. είναι 

µικρότερα από τα 9 δέκ., οπότε 

δεν γίνεται η αφαίρεση. Έτσι,  

δανειζόµαστε µία µονάδα από τα 

µέτρα και έχουµε 12 δεκ. και τα 

µέτρα γίνονται 7. 

 


