
 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
 
 

ψηφία απόλυτα τακτικά πολλαπλασιαστικά αναλογικά περιληπτικά 

1 ένα πρώτος απλός, ή, ό     

2 δύο δεύτερος, η, ο διπλός, ή, ό διπλάσιος, α, ο δυάδα 

3 τρία τρίτος, η, ο τριπλός, ή, ό τριπλάσιος, α, ο τριάδα 

4 τέσσερα τέταρτος, η, ο τετραπλός, ή, ό τετραπλάσιος, α, ο τετράδα 

5 πέντε πέμπτος, η, ο πενταπλός, ή, ό πενταπλάσιος, α, ο πεντάδα 

6 έξι έκτος, η, ο εξαπλός, ή, ό εξαπλάσιος, α, ο εξάδα 

7 επτά έβδομος, η, ο επταπλός, ή, ό επταπλάσιος, α, ο επτάδα 

8 οκτώ όγδοος, η, ο οκταπλός, ή, ό οκταπλάσιος, α, ο οκτάδα 

9 εννιά ένατος, η, ο εννεαπλός, ή, ό εννιαπλάσιος, α, ο εννιάδα 

10 δέκα δέκατος, η, ο δεκαπλός, ή, ό δεκαπλάσιος, α, ο δεκάδα 

11 ένδ(τ)εκα ενδέκατος, η, ο ενδεκαπλός, ή, ό ενδεκαπλάσιος, α, ο ενδεκάδα 

12 δώδεκα δωδέκατος, η, ο δωδεκαπλός, ή, ό δωδεκαπλάσιος, α, ο δωδεκάδα 

13 δεκατρία δέκατος τρίτος, η, ο       

14 δεκατέσσερα δέκατος τέταρτος, η, ο       

15 δεκαπέντε δέκατος πέμπτος, η, ο       
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ψηφία απόλυτα τακτικά πολλαπλασιαστικά αναλογικά περιληπτικά 

16 δεκαέξι δέκατος έκτος, η, ο       

17 δεκαεπτά δέκατος έβδομος, η, ο       

18 δεκαοκτώ δέκατος όγδοος, η, ο       

19 δεκαεννιά δέκατος ένατος, η, ο       

20 είκοσι εικοστός, ή, ό εικοσαπλός, ή, ό εικοσαπλάσιος, α, ο εικοσάδα 

30 τριάντα τριακοστός, ή, ό       

40 σαράντα τεσσαρακοστός, ή, ό       

50 πενήντα πεντηκοστός, ή, ό       

60 εξήντα εξηκοστός, ή, ό       

70 εβδομήντα εβδομηκοστός, ή, ό       

80 ογδόντα ογδοηκοστός, ή, ό       

90 ενενήντα ενενηκοστός, ή, ό       

100 εκατό εκατοστός, ή, ό εκατονταπλός, ή, ό εκατονταπλάσιος, α, ο εκατοντάδα 

200 διακόσια διακοσιοστός, ή, ό       

300 τριακόσια τριακοσιοστός, ή, ό       

400 τετρακόσια τετρακοσιοστός, ή, ό       

500 πεντακόσια πεντακοσιοστός, ή, ό       
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ψηφία απόλυτα τακτικά  πολλαπλασιαστικά  αναλογικά  περιληπτικά 

600 εξακόσια εξακοσιοστός, ή, ό    

700 επτακόσια επτακοσιοστός, ή, ό       

800 οκτακόσια οκτακοσιοστός, ή, ό       

900 εννιακόσια εννιακοσιοστός, ή, ό       

1000 χίλια χιλιοστός, ή, ό   χιλιαπλάσιος, α, ο χιλιάδα 

2000 δύο χιλιάδες δισχιλιοστός, ή, ό       

10.000 δέκα χιλιάδες δεκακισχιλιοστός, ή, ό       

100.000 εκατό χιλιάδες εκατοντακισχιλιοστός,ή,ό       

1.000.000 ένα εκατομμύριο εκατομμυριοστός, ή, ό       

 
 
 

 
Τα αριθμητικά που φανερώνουν ποσότητα λέγονται απόλυτα.  
Τα αριθμητικά που φανερώνουν ποια σειρά έχει κάτι λέγονται τακτικά.  
Τα αριθμητικά που φανερώνουν από πόσα μέρη αποτελείται κάτι λέγονται πολλαπλασιαστικά.  
Τα αριθμητικά που φανερώνουν πόσες φορές μεγαλύτερο είναι κάτι λέγονται αναλογικά.  
Τα αριθμητικά που φανερώνουν μονάδες που αποτελούν σύνολο ή περίπου λέγονται περιληπτικά.  
 
Τα απόλυτα, τα τακτικά, τα πολλαπλασιαστικά και τα αναλογικά αριθμητικά είναι επίθετα, ενώ τα περιληπτικά αριθμητικά είναι ουσιαστικά. 
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