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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Από πόζα ηεηράγωνα        αποηελούνηαι ηα ηέζζερα ζτήμαηα ποσ βλέπεηε  παρακάηω; 

 

 

 

 

 

Το  τετράγωνο (1) αποτελείται από .......................        Υπολογίηω με πολλαπλαςιαςμό:   .....∙....=...... 

Το  τετράγωνο (2) αποτελείται από .......................        Υπολογίηω με πολλαπλαςιαςμό:   .....∙....=...... 

Το  τετράγωνο (3) αποτελείται από .......................        Υπολογίηω με πολλαπλαςιαςμό:   .....∙....=...... 

Το  τετράγωνο (4) αποτελείται από .......................        Υπολογίηω με πολλαπλαςιαςμό:   .....∙....=...... 

 

Πολλζσ φορζσ ςυναντάμε γινόμενα των οποίων όλοι οι παράγοντεσ είναι ίςοι. 

Παράδειγμα:  2∙2,    3∙3,       4∙4,        2∙2∙2,     5∙5∙5∙5,  1∙1∙1∙1∙1∙1  

 Στθν περίπτωςθ αυτι, χρθςιμοποιοφμε ονομαςίεσ και ςυμβολικζσ εκφράςεισ όπωσ φαίνεται 

παρακάτω:  το 3∙3 ηο ζσμβολίδω με 32. Ομοίως ηο 2∙2∙2=23 και ηο 5∙5∙5∙5=54 

σμβολίζηε ομοίως ηο 2∙2= ...... ,   ηο 4∙4= .... ,   και ηο 1∙1∙1∙1∙1∙1= ....  

 ΓΕΝΙΚΑ: Σο γινόμενο α·α·α· ... · α, ποσ έτει ν παράγονηες ίζοσς με ηο α,  

λέγεηαι δύναμη ηοσ α ζηη ν ή νιοζηή δύναμη ηοσ α και ζσμβολίδεηαι με αν. 

  αν= α∙α∙α∙...∙α∙α 

                                                    ν   παράγονηες 

 

Ο αριθμός α λέγεηαι βάζη ηης δύναμης και ο ν λέγεηαι εκθέηης.     αν 
    εκθέηης  

 

                                                                                                            βάζη 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Υπολόγιςε τισ δυνάμεισ: 

41=........ ,       81=......... ,           251=......... 

Τι παρατθρείσ αν ο εκκζτθσ είναι το 1(ζνα); 

Παρατθρϊ ότι ...........................................................  

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Το α1, δθλαδι θ πρώτη δφναμη ενόσ αρικμοφ α είναι ο ίδιοσ ο αριθμόσ α.     α1=α 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 
Υπολόγιςε τισ δυνάμεισ με βάςθ τον αρικμό 1: 

12=................ ,            14=........................ ,              16= ........................ ,         18 = ..............................    

Τι παρατθρείσ αν θ βάςθ μιασ δφναμθσ  είναι το 1(ζνα) ; 

Παρατθρϊ ότι ...........................................................  

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Οι δυνάμεισ του 1, δθλαδι το 1ν (όπου ν ζνασ φυςικόσ αρικμόσ),  

                            είναι όλεσ ίςεσ με 1.             

                                                              1ν=1 
    

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

Υπολόγιςε τισ παρακάτω δυνάμεισ, με βάςθ τον αρικμό 10:  

102= .......................................................... 

103=........................................................... 

104=........................................................... 

105=............................................................ 

106=............................................................. 

Τι παρατθρείσ αν θ βάςθ μιασ δφναμθσ  είναι το 10; 

........................................................................................................................................................... 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Παρατθροφμε ότι κάκε μία από τισ δυνάμεισ του 10, που υπολογίςτθκαν, ζχει τόςα 

μθδενικά όςοσ είναι και ο εκκζτθσ τθσ δφναμθσ. Για παράδειγμα: 106 = 1.000.000 (ζξι μθδενικά). 

 

 

  10ν= 100...000 

                                                                ν   μηδενικά 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΑΣΚΗΣΗ 1 
Να γράψεισ με μορφι δυνάμεων τα γινόμενα: 

3·3·3·3=............ 

2·2·2· 2· 2=......................... 

4·4·4=....................... 

10·10·10·10 ·10∙10=......................... 

5∙5∙5∙2∙2∙2∙2=...................  

α∙α∙α=................ 

β∙β∙β∙β∙β=...............  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 
Υπολόγιςε τισ δυνάμεισ: 

α) 23= ...................................         και    32=................................ 

β) 42=..........................................   και    24= .................................. 

γ) 52=............... ,    33=................ ,      

δ) 19=..................... ,        12018=...........................   

ε)  02018=.................... ,     20181=............ 

ςτ) 103= ....................... ,        105=.............................. ,    108=............................     , 109=............................. 

 

 

 


