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αφαιρώ χρησιμοποιώντας αριθμογραμμή

Οι αριθμογραμμές μας βοηθούν στο να αφαιρούμε με 
περισσότερη ευκολία έναν αριθμό από έναν άλλο. 

Ανάλογα με τους αριθμούς (διψήφιοι, τριψήφιοι κ.λπ) 
φτιάχνουμε στο χαρτί, και στο μυαλό μας ακόμα 

καλύτερα, την κατάλληλη αριθμογραμμή που θα μας 
διευκολύνει στην εκτέλεση της πράξης.

Τι είναι η αριθμογραμμή; 

Σκέψου τα συνθετικά της λέξης, αριθμός + γραμμή. Είναι 
λοιπόν μία γραμμή, συγκεκριμένα μία ευθεία, πάνω στην 

οποία τοποθετούμε αριθμούς και μας βοηθάει να 
κάνουμε νοερές (δηλαδή με το μυαλό) πράξεις.

Άλλη αριθμογραμμή θα έχουμε στο μυαλό μας αν 
έχουμε να κάνουμε την πράξη 80 – 30 και άλλη 

αριθμογραμμή αν έχουμε την πράξη 200 – 70. Όμως και 
οι δύο αριθμογραμμές έχουν την ίδια λογική! Τις 

χωρίζουμε σε ίσα μέρη ανά μονάδες ή ανά δεκάδες ή 
εκατοντάδες ή και όλα μαζί! 
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αριθμογραμμή

Η πράξη αυτή γίνεται μεταξύ δεκάδων. Άρα θα μας βοηθήσει 
να φτιάξουμε μία αριθμογραμμή χωρισμένη ανά δεκάδες.

70 – 30 = ___
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Από το 70 μετακινούμαστε αριστερά (επειδή αφαιρούμε) 3 
δεκάδες, δηλαδή 3 θέσεις. Φτάσαμε στο 40. Άρα 70 – 30 = 40

αριθμογραμμή

Η πράξη αυτή γίνεται μεταξύ δεκάδων και μονάδων. Άρα θα
φτιάξουμε μία αριθμογραμμή χωρισμένη ανά δεκάδες και μονάδες.

70 – 37 = ___
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Από το 70 μετακινούμαστε αριστερά (επειδή αφαιρούμε) 
3 δεκάδες, δηλαδή 3 θέσεις και άλλες 7 μονάδες. 

Φτάσαμε στο 33. Άρα 70 – 37 = 33
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αριθμογραμμή

Η πράξη αυτή γίνεται μεταξύ εκατοντάδων και δεκάδων. Άρα θα 
φτιάξουμε μία αριθμογραμμή χωρισμένη σε εκατοντάδες και δεκάδες.

200 – 60 = ___
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Θα μεταφερθούμε αριστερά 6 δεκάδες. 
Φτάσαμε στο 140. 

Άρα 200 – 60 = 140
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αριθμογραμμή
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Στην αριθμογραμμή μπορούμε να μετακινηθούμε όπως μας 
βολεύει καλύτερα. Ξέρουμε πως 200 – 50 = 150. Άρα θα 

φτάσουμε στο 150. Από εκεί θα μεταφερθούμε αριστερά μία 
ακόμη δεκάδα γιατί 60 = 50 + 10. Φτάσαμε στο 140. 

Άρα 200 – 60 = 140
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