
 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΑΡΑ    

Το εκπαιδευτικό υλικό της Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης 

Τσιάρα διανέμεται δωρεάν αποκλειστικά από τον ψηφιακό 

τόπο του schooltime.gr 

Η νέα ιστοσελίδα μας: to-frontistirio.gr 



 

 

Εισαγωγή 

 

Φυσικές Επιστήμες 

Οι φυσικές (θετικές) επιστήμες ασχολούνται με τη μελέτη των φυσικών φαινομένων με βάση 

την παρατήρηση, το πείραμα και τη λογική. Ο ερευνητής που θέλει να μελετήσει ένα φυσικό 

φαινόμενο, ακολουθεί μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, την επιστημονική μέθοδο, μέσω της 

οποίας θα εξηγήσει το φαινόμενο που 

μελετά ή θα απαντήσει κάποιο 

επιστημονικό ερώτημα. 

 

Χημεία: Η Χημεία ως επιστήμη 

ενδιαφέρεται για τη σύνθεση και τη 

δομή της ύλης. Δηλαδή, προσπαθεί να 

ερμηνεύσει τις ιδιότητες ενός υλικού και 

τις μεταβολές της σύστασής του, 

δηλαδή τις χημικές αντιδράσεις στις 

οποίες αυτό μπορεί να συμμετάσχει. 

 

Βιολογία: Η βιολογία είναι η επιστήμη 

που μελετά τη ζωή και τους έμβιους 

οργανισμούς. 

 

Γεωλογία:  Η γεωλογία είναι η επιστήμη που μελετά τη Γη, δηλαδή τα πετρώματα από τα οποία 

αποτελείται και τις ιδιότητες τους. 

 

Φυσική: Η φυσική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της ύλης, την κίνηση των 

σωμάτων μέσα στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και με ποσότητες που προκαλούν αυτή 

την κίνηση, όπως η ενέργεια και η δύναμη. Γενικότερα σκοπός της φυσικής είναι η σφαιρική 

ανάλυση της φύσης που μας περιβάλει μέχρι την προσπάθεια για κατανόηση της 

συμπεριφοράς του σύμπαντος. 

Στο μάθημα «Φυσική με Πειράματα» που διδάσκεται στην Α’ Γυμνασίου, θα μελετηθούν βασικά 

φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές εφαρμογές που προέκυψαν μέσω από αυτά με σκοπό την 

καλύτερη κατανόηση της επιστήμης της φυσικής, αλλά και της μεθοδολογίας που 

ακολουθούμε. 

 

Φυσικές 
Επιστήμες

Χημεία

Βιολογία

Φυσική

Γεωλογία

Εικόνα 0.1 Φυσικές Επιστήμες 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Εικόνα 0.2 Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών 
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Φύλλο Εργασίας 1 

Μέτρηση Μήκους – Η Μέση Τιμή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ’ αυτή την ενότητα θα μάθουμε: 

☛ Τι είναι το φυσικό μέγεθος; 

☛ Πώς γίνεται η μέτρησή του - τι είναι η μονάδα μέτρησης; 

☛ Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του μήκους; 

☛ Ποια μέσα/ όργανα χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε το μήκος; 

☛ Πώς είμαστε σίγουροι ότι οι μετρήσεις μας είναι σωστές; 

☛ Τι είναι η μέση τιμή; 

 

Θα μάθουμε διάφορα 

συστήματα και όργανα 

μέτρησης! 

Κάθε ένα από αυτά 

χρησιμεύει ανάλογα με το τι 

θέλουμε να μετρήσουμε. 
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Εικόνα 1.2 Πρότυπο Μέτρο 

Φυσικό Μέγεθος 

Φυσικό μέγεθος ονομάζουμε κάθε ποσότητα στη φύση η οποία 

μπορεί να μετρηθεί.  

Για παράδειγμα, το μήκος και το βάρος είναι φυσικά μεγέθη γιατί 

μπορούμε να τα μετρήσουμε.  

Μέτρηση Φυσικού 

Μεγέθους – 

Μονάδα Μέτρησης 

Με τον όρο μέτρηση αναφερόμαστε στη διαδικασία σύγκρισης 

ομοειδών μεγεθών. Το ομοειδές μέγεθος είναι καθορισμένο για κάθε 

φυσικό μέγεθος και ονομάζεται μονάδα μέτρησης. 

Μονάδα Μέτρησης 

Μήκους 

Η διεθνής μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο (m). Για να 

διασφαλίσουμε ότι το 1 m θα αντιστοιχεί στο ίδιο μήκος σε όλο τον 

κόσμο, έχει ορισθεί το πρότυπο μέτρο.  
   

  Προσοχή! Τα συναισθήματα, όπως η χαρά και η λύπη, δεν μπορούν να μετρηθούν, 

επομένως δεν είναι φυσικά μεγέθη! 

 

  

÷ 10 

÷ 10 

x 10 

x 10 

x 10 
÷ 10 

Εικόνα 1.1 Μονάδες Μέτρησης Μήκους 

 Το πρότυπο μέτρο είναι μία ράβδος από ιριδιούχο 

λευκόχρυσο, πάνω στην οποία υπάρχουν 2 

εγκοπές. Η απόσταση ανάμεσα σε αυτές τις 

εγκοπές αντιστοιχεί σε 1 m. Κατασκευάστηκε το 

1889, και χρησιμοποιείται συγκριτικά, για τον 

υπολογισμό όλων των μονάδων μήκους. 

Αυτή η ράβδος βρίσκεται στο Μουσείο Μέτρων 

και Σταθμών, στις Σέβρες Γαλλίας. 
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 Για όλα τα φυσικά μεγέθη έχουμε ορίσει μία συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης, έτσι ώστε 

να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επιστημόνων ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, το 1961, 

υιοθετήθηκε το Διεθνές Σύστημα Μονάδων, ή αλλιώς S.I. (Le Système International 

d'unités). Το S.I. ορίζει πρότυπη (θεμελιώδη) μονάδα ή παράγωγη μονάδα για κάθε φυσικό 

μέγεθος. Επιπλέον, χάριν ευκολίας, υπάρχουν διάφορα προθέματα που χρησιμοποιούμε για 

κάθε μονάδα, ανάλογα με την τάξη μεγέθους που μας απασχολεί στο πρόβλημά μας. 

 

Παρόλο που ορίσαμε το μέτρο σαν θεμελιώδη μονάδα του μήκους, χρησιμοποιούμε 

πολλαπλάσιες ή υποπολλαπλάσιες μονάδες του μέτρου, ανάλογα με το μέγεθος του μήκους 

που θέλουμε να μετρήσουμε. Επειδή το Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι δεκαδικό, πάντα για 

να βρούμε τις πολλαπλάσιες ή τις υποπολλαπλάσιες μονάδες του μέτρου, πολλαπλασιάζουμε 

ή διαιρούμε με δυνάμεις του 10. 

 Πιο πάνω, είδαμε μερικές από τις πιο συχνές υποπολλαπλάσιες μονάδες του μέτρου 

(δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό).  

Από την καθημερινή μας εμπειρία καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι υποπολλαπλάσιες μονάδες δεν 

αρκούν για να περιγράψουν όλα τα μήκη ή τις αποστάσεις που μπορεί να συναντήσουμε. Το 

πιο απλό παράδειγμα είναι οι αποστάσεις μεταξύ πόλεων, οι οποίες μετριούνται σε χιλιόμετρα 

(km), καθώς είναι πιο εύκολο να πούμε ότι η απόσταση Αθήνας – Θεσσαλονίκης είναι 502 

χιλιόμετρα παρά 502 χιλιάδες μέτρα. 

 

 

 

 Πολλαπλάσιες μονάδες του μέτρου 

Πρόθεμα Σύμβολο Σχέση Παράγοντας 

δέκα- da ×10 10
1
 

εκατό- h ×100 10
2
 

χίλιο- k ×1000 10
3
 

μέγα- M ×1000000 10
6
 

 

 Υποπολλαπλάσιες μονάδες του μέτρου 

Πρόθεμα Σύμβολο Σχέση Παράγοντας 

δέκατο- d ÷10 10
-1

 

εκατοστό- c ÷100 10
-2

 

χιλιοστό- m ÷1000 10
-3

 

μικρό- μ ÷1000000 10
-6

 

 

Η απόσταση, το ύψος, το πλάτος και παρόμοια φυσικά 

μεγέθη, θεωρούνται όλα μήκη και μετριούνται σε μέτρα. 
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✒ Παράδειγμα 

Θα δούμε μερικά παραδείγματα, για να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο 

βρίσκουμε την παράγωγη μονάδα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε! 

  = 4 × 10
-2

m = 4 ÷100 m = 4 × 
1

100
 m = 

4

100
 m =  

  = 50 × 10
-2

m = 50 ÷100 m = 50 × 
1

100
 m = 

50

100
 m =  

  = 6 × 10
-6

m = 6 ÷1000000 m = 6 × 
1

1000000
 m = 

6

1000000
 m =  

  = 40 ×1000 m = 40 × 10
3
 m =   

  = 5 ×1000 m = 5 × 10
3
 m =   

  = 50 ×100 m = 50 × 10
2
 m =   

❕ Παρατηρείστε ότι στα 2 τελευταία παραδείγματα που είδαμε, το μήκος προκύπτει και τις 

δύο φορές: 5,000 m. Πριν συνεχίσετε την ανάγνωση, σκεφτείτε τι συμπέρασμα προκύπτει 

από αυτή την παρατήρηση! 

Αυτό που διαπιστώνουμε, είναι ότι μπορούμε να μετατρέψουμε πολλαπλάσιες ή 

υποπολλαπλάσιες μονάδες, χωρίς απαραίτητα να επιστρέψουμε στη θεμελιώδη μονάδα. 

✒ Παράδειγμα 

 

 Όπως είπαμε παραπάνω: 50 hm = 5 km 

Υπάρχουν 2 τρόποι για να κάνουμε αυτή τη μετατροπή. Είτε να μετατρέψουμε το μήκος μας 

πρώτα σε μέτρα, και έπειτα στο ζητούμενο πολλαπλάσιο του μέτρου, είτε απ’ ευθείας.  

 Όπως είδαμε, οι μετατροπές μας γίνονται με βάση τις δυνάμεις του 10.  

Για να βρούμε τη μετατροπή αυτή απ’ ευθείας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να 

βρούμε πόσο “απέχουν” οι μονάδες μας μεταξύ τους, με βάση το 10. Δηλαδή, πόσες φορές 

χρειάζεται να πολλαπλασιάσω ή να διαιρέσω με το 10, για να πάω από τη μία μονάδα στην 

άλλη. Μπορούμε εύκολα να το διαπιστώσουμε, διαιρώντας τη δύναμη του 10 της 

πολλαπλάσιας μονάδας που έχουμε αρχικά, με τη δύναμη του 10 της μονάδας στην οποία 

θέλουμε να καταλήξουμε. 

✒ Παράδειγμα 

Συνεχίζοντας το παράδειγμά μας: 

 

 50 hm = 50 × 
100

1000
 km = 50 × 0.1 km = 5 km 

x 100 είναι η σχέση που χρησιμοποιούμε 

για να πάμε από hm σε m. 

x 1000 είναι η σχέση που χρησιμοποιούμε 

για να πάμε από km σε m. 

Πολλές φορές, χάριν 

συντομίας, γράφουμε 

μεγάλους αριθμούς με 

δυνάμεις του 10. Άρα, 

εκτός από 5 km ή 5,000 m, 

μπορούμε να πούμε  και   

5 x 103 m. 
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Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν έχουμε υποπολλαπλάσια του μέτρου. Για παράδειγμα 

5 dm = 50 cm = 500 mm κ.ο.κ.. 

Όργανα 

Μέτρησης 

Μήκους 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα όργανα για να μετρήσουμε 

το μήκος. Πολύ συνηθισμένα είναι ο χάρακας και η μετροταινία, καθώς 

και η μεζούρα. Επιπλέον, για μέτρηση μήκους χρησιμοποιείται το 

παχύμετρο, το σόναρ αλλά και το laser. 
 

 

Σφάλματα στις 

Μετρήσεις 

Όταν μετράμε ένα φυσικό μέγεθος είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε 

τη διαδικασία που ακολουθούμε. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να 

αποφύγουμε να κάνουμε κάποιο λάθος στη μέτρηση και εν τέλει να 

καταλήξουμε σε λάθος συμπέρασμα 

 

 Θυμηθείτε στην εισαγωγή που αναφέραμε τη μεθοδολογία των φυσικών επιστημών!!! 

✒ Παράδειγμα 

Θέλουμε να μετρήσουμε την τηλεόραση στο σπίτι μας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε 

μετροταινία! Πρέπει να προσέξουμε όμως πως θα κάνουμε τη μέτρηση, έτσι ώστε να 

βρούμε σωστά το μήκος της τηλεόρασης. 

Εικόνα 1.3 Μετροταινία (α) και χάρακες (β) , (γ) 
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Εικόνα 1.4 Μέτρηση 1 

Αρχικά πρέπει να κρατήσουμε τεντωμένη τη μετροταινία, καθώς με αυτό τον τρόπο μόνο 

μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε μήκος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια βεβαιωνόμαστε ότι η αρχή της αρίθμησης της μετροταινίας είναι πάνω στο ένα 

άκρο της τηλεόρασης. 

 

Τέλος έχοντας τεντωμένη σύριζα τη μετροταινία πάνω από την τηλεόραση, μπορούμε να 

μετρήσουμε το μήκος της τηλεόρασής μας! 

 

Εικόνα 1.5 Μέτρηση 2 (α) και Μέτρηση 3 (β) 
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Μέση Τιμή 
Η μέση τιμή των μετρήσεων ενός μεγέθους ορίζεται ως το πηλίκο του 

αθροίσματος των μετρήσεων, προς τον αριθμό (πλήθος) των 

μετρήσεων.  

 
 

 

μέση τιμή = 
άθροισμα μετρήσεων

πλήθος μετρήσεων
 

 

 Ας εκφράσουμε την παραπάνω σχέση μαθηματικά. 

Έστω ότι παίρνουμε αρκετές μετρήσεις, τις οποίες συμβολίζουμε με το γράμμα x. Η κάθε 

μέτρηση θα έχει το δικό της σύμβολο, τα οποία θα είναι: x1,x2,x3,x4,x5,…,xν. Το γράμμα ν 

αναφέρεται στο πλήθος των μετρήσεων. Τέλος πρέπει να δώσουμε και ένα σύμβολο για τη 

μέση τιμή, το οποίο θα είναι: x̅. 

x̅=
x1+x2+x3+x4+x5+…+xν

ν
 

 Όπως αναφέραμε παραπάνω, πάντα υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποιο σφάλμα 

στις μετρήσεις μας. Γι’ αυτό το λόγο όταν μετράμε μία ποσότητα, επαναλαμβάνουμε τη 

μέτρηση πολλές φορές έτσι ώστε να βρούμε τη μέση τιμή ή μέσο όρο και να 

γνωρίζουμε με ακρίβεια τη ποσότητα που ψάχνουμε. 

✒ Παράδειγμα 

Με το χάρακά μας μετράμε το μήκος του μολυβιού μας 1 φορά. Στη συνέχεια ζητάμε από 4 

συμμαθητές μας να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο χάρακα για να μετρήσουν το μολύβι μας. Οι 

μετρήσεις είναι σε εκατοστά του μέτρου, όπως φαίνονται πάνω στον χάρακα. 

 

 

 

 

 

 

 

Για να βρω το μέσο όρο, θα πρέπει να προσθέσω τις τιμές που βρήκαμε στις 5 μετρήσεις και 

στη συνέχεια να διαιρέσω με τον αριθμό των μετρήσεων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι 5. 

 

Εικόνα 1.6 Μέτρηση Μολυβιού 
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Οι μετρήσεις μας είναι οι εξής: 

Μέτρηση Μολυβιού σε εκατοστά του μέτρου (cm) 

Μέτρηση 1 18   cm 

Μέτρηση 2 18.1 cm 

Μέτρηση 3 18   cm 

Μέτρηση 4 17.8 cm 

Μέτρηση 5 18.1 cm 

 

Επομένως θα έχω: 

Έπειτα: 

Άρα, ο μέσος όρος μου, προκύπτει 18 cm! 

Ας αντικαταστήσουμε τις μετρήσεις μας στον τύπο της μέσης τιμής που είδαμε 

προηγουμένως. 

Πιστεύετε ότι θα προκύψει ίδιο αποτέλεσμα; 

x̅=
x1+x2+x3+x4+x5+…+xν

ν
 

 
⇔ x̅=

18+18.1+18+17.8+18.1

5
  

Και προκύπτει: x̅= 18 cm, όπως αναμέναμε! 

Στις φυσικές επιστήμες, ο υπολογισμός του μέσου όρου είναι συνήθως 

απαραίτητος. Σφάλματα θα υπάρχουν σε κάθε μέτρηση, ειδικά όταν 

θέλουμε να υπολογίσουμε με μεγάλη ακρίβεια την ποσότητα που μετράμε. 

Επομένως για να βρούμε την πραγματική τιμή, επαναλαμβάνουμε τις 

μετρήσεις μας αρκετές φορές και βρίσκουμε τη μέση τιμή! 

Αναφερθήκαμε κυρίως στη μετροταινία και στο χάρακα μέχρι στιγμής. Όμως, υπάρχουν και 

άλλα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση μήκους. Ειδικά όταν αναφερόμαστε σε 

πολύ μικρά μήκη ή αντίθετα πολύ μεγάλα μήκη, η μετροταινία και ο χάρακας δεν 

χρησιμοποιούνται. 

Παρακάτω βλέπουμε μερικά παραδείγματα για τη μέτρηση του μήκους, όπου χρησιμοποιούμε 

διαφορετικά όργανα ανάλογα την περίπτωση. 

Πολύ μικρά 

μήκη 

Παχύμετρο 
Το παχύμετρο χρησιμοποιείται για τον ακριβέστερο 

υπολογισμό μικρών αποστάσεων. 

Μικρόμετρο 
Το μικρόμετρο είναι ένα όργανο που μετρά μήκη 

ένα εκατομμύριο φορές μικρότερα του μέτρου 
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Εικόνα 1.7 Παχύμετρο 

Μεγάλα μήκη
Αποστασιόμετρο 

laser 

Το αποστασιόμετρο λέιζερ χρησιμοποιεί ακτίνα 

λέιζερ, η οποία πέφτει πάνω στο σημείο από το 

οποίο θέλουμε να μετρήσουμε την απόσταση. Το 

όργανο υπολογίζει το μήκος της απόστασης 

μετρώντας το χρόνο που μεσολαβεί από την 

εκπομπή της ακτίνας μέχρι την επιστροφή της σε 

αυτό.  (Ισχύει μέχρι ~ 200 m) 

 

 

Εικόνα 1.8 Αποστασιόμετρο Laser 

Πολύ μεγάλα 

μήκη 

Σόναρ 

Το σόναρ χρησιμοποιεί υπέρηχους στη θάλασσα. 

Ο υπέρηχος πέφτει πάνω σε κάποιο εμπόδιο και 

στη συνέχεια επιστρέφει στο πλοίο. Μετρώντας το 

χρόνο που κάνει για να επιστρέψει, υπολογίζουμε 

την απόσταση. 

Ραντάρ 

Το ραντάρ λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με το 

σόναρ. Η διαφορά είναι ότι βρίσκεται στη στεριά και 

αντί για υπέρηχους χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα. 

GPS 

Το GPS χρησιμοποιεί επίσης ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα. Βασίζεται όμως σε δορυφόρους που 

υπάρχουν σε τροχιά γύρω από τη Γη για να 

λειτουργήσει. 



 

Η Φυσική με Πειράματα 

 

 

11 to-frontistirio.gr εκδόσεις Τσιάρα 

 

 

Εικόνα 1.9 Λειτουργία Σόναρ / Ραντάρ 

 

☕ Ας κάνουμε ένα διάλειμμα!  

Μιλήσαμε αρκετά για το μέτρο και το μήκος σε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν όμως και 

άλλες μονάδες μέτρησης του μήκους που θα ήταν ενδιαφέρον να αναφέρουμε!  

1. Άνγκστρομ: 1 Å = 10-10 m. Το μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται πολύ στην χημεία, 

καθώς 1 άνγκστρομ (Å) είναι το τυπικό μέγεθος του ατόμου στα χημικά 

στοιχεία. 

2. Ίντσα: 1 in = 2.54 cm. Η ίντσα χρησιμοποιείται στην Αγγλία, τις Η.Π.Α., τον 

Καναδά και την Αυστραλία. Είναι υποδιαίρεση του ποδιού. 

3. Πόδι (feet): 1 ft = 12 in = 30.5 cm. Το πόδι αποτελεί βελτίωση του 

αρχαιοελληνικού τρόπου μέτρησης μήκους και αποτελείται από 12 ίντσες. 

4. Ναυτικό μίλι: 1 NM = 1,852 m. Το ναυτικό μίλι χρησιμοποιείται κατ’ εξοχήν στη 

ναυτιλία. 

5. Έτος φωτός: 1 ly = περίπου 10 τρις km. Είναι η απόσταση που κάνει ένα 

φωτόνιο, κινούμενο στο κενό, μέσα σ’ έναν χρόνο (365,25 μέρες). !Δεν είναι 

μονάδα χρόνου! Χρησιμοποιείται κατά κόρον στην αστροφυσική, λόγω των 

τεράστιων αποστάσεων στο Σύμπαν. 
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  Ασκήσεις 
 

1. Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α. Φυσικό μέγεθος ονομάζουμε κάθε …………… στη …………… η οποία μπορεί να 

…………… . 

β. Για να πραγματοποιήσουμε μια μέτρηση, συγκρίνουμε με ένα …………… 

…………… . (2 λέξεις) 

γ. Για κάθε φυσικό μέγεθος ορίσαμε μια …………… …………… και συγκρίνουμε με 

βάση αυτή. 

δ. Η …………… μέτρησης του μήκους στο S.I. είναι το …………… . 

ε. Συχνά χρησιμοποιούμε …………… ή …………… μονάδες του …………… , όταν 

έχουμε …………… ή …………… αποστάσεις αντίστοιχα. 

στ. Για να μετρήσουμε το μήκος χρησιμοποιούμε τα …………… …………… . 

ζ. Επειδή υπάρχει πάντα η περίπτωση σφάλματος στις μετρήσεις είναι πολύ 

σημαντικό να υπολογίσουμε τη …………… …………… . Αυτή υπολογίζεται ως το 

πηλίκο του …………… των …………… , ως προς τον …………… των …………… . 

 

2. Έλεγξε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές 

α. Επίσημη μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το εκατοστόμετρο (cm). 

β. Για να υπολογίσω ακριβώς ένα μήκος, αρκεί μόνο μία μέτρηση. 

γ. Για να βρω υποπολλαπλάσιες μονάδες του μέτρου, διαιρώ με δυνάμεις του 10. 

δ. Για να βρω τη μέση τιμή, δεν έχει σημασία πόσες μετρήσεις έχω κάνει. 

ε. Το σόναρ είναι όργανο μέτρησης μήκους, το οποίο χρησιμοποιεί υπερήχους στη 

θάλασσα. 

στ. Ισχύουν οι σχέσεις: (γράψε δίπλα στην κάθε σχέση ξεχωριστά) 

• 1 cm = 100 m 

• 10 dm = 1 m 

• 104 cm = 1 km 

• 1000 m = 1 km 

• 0.1 km = 100 m 

 

3. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. 

α. Μπορώ να μετρήσω: 

Χαρά Λύπη 

Ύψος Θυμός 

β. Μήκος δεν θεωρείται: 

Απόσταση Ύψος 

Πλάτος Βάρος 
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γ. Η επίσημη μονάδα μέτρησης του μήκους είναι: 

Μέτρο Άνγκστρομ 

Ίντσα Εκατοστόμετρο 

δ. Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται: 

Μετρήσεις Φυσικά Μεγέθη 

Μέσοι Όροι Σφάλματα 

4. Συμπλήρωσε ένα από τα σύμβολα: > , < , = , στον παρακάτω πίνακα. 

2 cm  2 m  5,6 m  56 km 

800 cm  8 m  34 km  3,400 m 

67 mm  6.7 cm  20 dm  2 m 

5,000,000 m  500 km  40 hm  4,000 m 

900 m  0.9 km  300 μm  3 cm 

4,000 μm  0.04 m  250 km  250 m 

300 dm  30 m  1,000 cm  0.1 hm 

       

5. Να αντιστοιχήσεις όσα από τα παρακάτω μήκη είναι ίσα μεταξύ τους. 

10 cm 0.05 m 

0.8 m 0.1 m 

80 mm 80 cm 

5 cm 30 cm 

0.3 m 8 cm 

4 cm 40 mm 

 

6. Να γράψεις τα παρακάτω μήκη σε μέτρα. 

500 mm =  45 cm =  

5.4 km =  6,000,000 μm =  

30 dm =  0.9 cm =  

0.05 km =  45 mm =  

 

7. Να ξαναγράψεις τα παραπάνω μήκη σε μέτρα, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη 

δύναμη του 10. 

500 mm =  45 cm =  

5.4 km =  6,000,000 μm =  

30 dm =  0.9 cm =  

0.05 km =  45 m =  
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8. Να γράψεις τα παρακάτω μήκη σε εκατοστά του μέτρου (cm). 

 

5 x 10-4 m =  55 x 10-3 m =  

3 x 102 mm =  2 x 102 mm =  

22 x 103 μm =  35 x 1010 μm =  

4 x 10-9 km =  4 x 10-2 m =  

 

9. Να κατατάξεις τα παρακάτω μήκη, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 

55 m 43 m 780 cm 0.9 m 75 cm 0.04 m 90 mm 650 m 

 

10.  Να μετατρέψεις τα παρακάτω μήκη στην πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια μονάδα του 

μέτρου που “ταιριάζει”. 

5,000 m =  4 x 10-6 km =  

450 cm =  3 x 105 cm =  

3 x 106 μm =  5 cm =  

4 x 103 μm =  30 x 102 mm =  

 

11.  Μετρήσαμε διάφορα αντικείμενα σ’ ένα σπίτι. Προέκυψαν οι παρακάτω τιμές. 

Συμπλήρωσε στα κενά, την κατάλληλη μονάδα για το κάθε αντικείμενο. 

Αντικείμενο Μέτρηση Μονάδα Αντικείμενο Μέτρηση Μονάδα 

Μολύβι 15  Γόμα 4  

Πόρτα (ύψος) 190  Λάμπα (περιφέρεια) 16  

Καναπές  150  Πιάτο (διάμετρος) 350  

Τοίχος (ύψος) 3  Ομπρέλα 22  

 

12.  Για να βρούμε το πλάτος ενός δρόμου πήραμε 12 μετρήσεις, τις οποίες γράφουμε 

παρακάτω. Όμως, 2 από τις μετρήσεις μας είμαστε βέβαιοι ότι είναι λάθος. Μπορείς να 

βρεις ποιες είναι οι λάθος μετρήσεις; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 

4,9 m 5,1 m 4,95 m 5 m 4,4 m 5,05 m 

5 m 5,05 m 5,7 m 5,05 m 5,05 m 4,95 m 

 

13.  Αφού αφαιρέσεις τις λάθος μετρήσεις, υπολόγισε τον μέσο όρο. Τι μήκος έχει τελικά ο 

δρόμος; Να γράψεις το αποτέλεσμα σε μέτρα και σε εκατοστά. 

 

14.  Δες στην δίπλα εικόνα και υπολόγισε το μήκος του 

κλειδιού σύμφωνα με τον χάρακα που απεικονίζεται. 

Δώσε το αποτέλεσμα σε μέτρα (m) και σε εκατοστά 

του μέτρου (cm). 
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15.  Μετρήσαμε το μήκος ενός καλωδίου αρκετές φορές, και βρήκαμε ότι η μέση τιμή που 

προκύπτει είναι 32,6 cm. Η μεγαλύτερη μέτρηση απέχει από τη μέση τιμή κατά 0,4 cm 

ενώ η μικρότερη κατά 0,2 cm. Πόσο ήταν σε εκατοστά η μεγαλύτερη μέτρηση που 

πήραμε και πόσο η μικρότερη; 

 

16.  Ένας επιπλοποιός μέτρησε το ύψος της βιβλιοθήκης που έφτιαξε 15 φορές. Παρακάτω 

έχουμε τις 15 μετρήσεις. Ποιο είναι τελικά το ύψος της βιβλιοθήκης; Γιατί χρειάστηκε να το 

μετρήσει 15 φορές; 
 

Μετρήσεις Μήκος σε μέτρα (m) 

1 2,12 

2 2,14 

3 2,16 

4 2,15 

5 2,16 

6 2,14 

7 2,15 

8 2,15 

9 2,17 

10 2,15 

11 2,18 

12 2,15 

13 2,13 

14 2,17 

15 2,13 

 

17. Για να μετρήσει το πλάτος της αυλής του, ένας άνθρωπος χρησιμοποίησε μία ράβδο, 

που γνώριζε ότι είχε μήκος 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Βρήκε ότι το πλάτος της αυλής του 

ήταν ακριβώς 20 ράβδοι. Πόσα μέτρα ήταν η αυλή του; 

 

18. Μία τάξη αποτελούμενη από 20 άτομα, έγραψαν ένα διαγώνισμα στα μαθηματικά. Ο 

μέσος όρος της τάξης προέκυψε 15. Γνωρίζουμε πόσοι μαθητές έγραψαν πάνω από τη 

βάση. 

• 3 μαθητές έγραψαν 20 • 5 μαθητές έγραψαν 15 

• 3 μαθητές έγραψαν 18 • 1 μαθητής έγραψε 13 

• 2 μαθητές έγραψαν 17 • 1 μαθητής έγραψε 12 

• 1 μαθητής έγραψε 16 • 1 μαθητής έγραψε 10 

Οι υπόλοιποι μαθητές έγραψαν κάτω από τη βάση. Τι βαθμούς έγραψαν; 
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Κριτήριο Αξιολόγησης 1 

 Χρόνος ολοκλήρωσης: Μισή ώρα 

1. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν φυσικό μέγεθος; 

Απόσταση Θυμός 

Χαρά Ύψος 

Μήκος Ομορφιά 

2. Δώδεκα φίλοι, μέτρησαν το μήκος ενός θρανίου και γράψαν τις μετρήσεις τους. 

120 cm 122 cm 120 cm 180 cm 116 cm 123 cm 

100 cm 117 cm 122 cm 121 cm 120 cm 119 cm 

α. Να επιλέξεις τις πιο “σωστές” μετρήσεις. 
β. Να τις γράψεις σε έναν δικό σου πίνακα και να υπολογίσεις το μέσο όρο των 

μετρήσεων. 
γ. Ποιο είναι το μήκος του θρανίου σε εκατοστά (cm) και σε μέτρα (m); 

 
3. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

α. Τι ορίζουμε ως θεμελιώδη μονάδα ενός φυσικού μεγέθους; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

β. Ποια μονάδα μέτρησης του μήκους θα χρησιμοποιήσεις για να μετρήσεις την 

απόσταση Αθήνας – Λαμίας, ποια για να μετρήσεις το ύψος ενός τοίχου και ποια 

για να μετρήσεις το μήκος ενός παπουτσιού; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Κριτήριο Αξιολόγησης 2 

 Χρόνος ολοκλήρωσης: 45 λεπτά 

 

1. Τι ονομάζουμε φυσικό μέγεθος; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Πόσα εκατοστά, πόσα μέτρα και πόσα χιλιόμετρα είναι τα παρακάτω μεγέθη; 

30 mm 300 mm 3,000 mm 30,000 mm 300,000 mm 3,000,0000 mm 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ποια από τα παρακάτω μεγέθη είναι ίσα μεταξύ τους; 

450 mm 45 mm 

45 km 4,5 x 103 m 

4,5 km 45 x 10-4 m 

45 m 45 x 10-4 km 

4,500 μm 4,500 cm 

4,5 m 4,5 x 106 μm 

45 x 103 mm 45 cm 

450 cm 45 x 103 cm 

450 m 45 m 

4,5 cm 45 x 106 mm 

 

4. Μετρήσαμε το μήκος ενός αυτοκινήτου 12 φορές. Παρακάτω έχουμε τις μετρήσεις, αλλά 

κάποιες είναι λάθος. Μπορείς να βρεις ποιες; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. Πόσο 

προκύπτει το μήκος από τις υπόλοιπες μετρήσεις; 

420 cm 350 cm 422 cm 420 cm 421 cm 417 cm 

460 cm 420 cm 420 cm 419 cm 422 cm 419 cm 

 

5. Για ποιο λόγο χρειαστήκαμε τόσες μετρήσεις; Θα αρκούσε μόνο μία; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


