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            ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 
Β.1.2 

 
Μονάδες  

 
μέτρησης  

 
επιφανειών 

 
 

 

Το 

 

2
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

περιλαμβάνει 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 Ας θεωρήσουμε ένα τετράγωνο πλευράς 1 m.  
Το εμβαδόν του τετραγώνου αυτού λέγεται τετραγωνικό μέτρο (1 m2)  
και το χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης εμβαδών. 
 

 Αφού 1 m = 10 dm, το τετραγωνικό μέτρο χωρίζεται  
σε 10  10 = 100 «τετραγωνάκια» πλευράς 1 dm.  
Το εμβαδόν σε κάθε τετραγωνάκι ονομάζεται τετραγωνικό δεκατόμετρο ή τετραγωνική 
παλάμη (1 dm2). 
Παρατηρούμε ότι 1 m2 = 100 dm2. 
 

 Ας θεωρήσουμε τώρα ένα τετράγωνο πλευράς 1 dm. Αφού 1 dm = 10 cm, το τετραγωνικό 
δεκατόμετρο χωρίζεται σε 10  10 = 100 «τετραγωνάκια» πλευράς  
1 cm. Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς 1 cm  
λέγεται τετραγωνικό εκατοστόμετρο ή τετραγωνικός πόντος (1 cm2).  
Παρατηρούμε ότι 1 dm2 = 100 cm2. 
 

 Ας θεωρήσουμε τώρα ένα τετράγωνο πλευράς 1 cm. Αφού 1 cm = 10 mm, το τετραγωνικό 
εκατοστόμετρο χωρίζεται σε 10  10 = 100 «τετραγωνάκια» πλευράς  
1 mm. Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς 1 mm λέγεται τετραγωνικό χιλιοστόμετρο (1 
mm2).  
Παρατηρούμε ότι 1 cm2 = 100 mm2. 
 

 Άλλες μονάδες μέτρησης εμβαδών είναι: 
- Το τετραγωνικό χιλιόμετρο (1 km2), το οποίο ισούται με το εμβαδό ενός τετραγώνου 

πλευράς 1000 m. Επομένως 1 km2 = 1000  1000 = 1.000.000 m2.  

 

Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση μεγάλων εκτάσεων, όπως είναι η έκταση που 
καταλαμβάνει ένα κράτος, ένας νομός ή ένα νησί. 

- Το στρέμμα, το οποίο ισούται με 1000 m2 και χρησι-μοποιείται κυρίως για τη μέτρηση των 
εμβαδών οικοπέδων και κτημάτων. 
 
 Συνοψίζοντας τα παραπάνω σχηματίζουμε τον πίνακα: 
 

1 m2 = 100 dm2 = 10.000 cm2 = 1.000.000 mm2 

 1 dm2 = 100 cm2 = 10.000 mm2 

  1 cm2 = 100 mm2 

 

1 mm2 = 0,01 cm2 = 0,0001 dm2 = 0,000001 m2 

 1 cm2 = 0,01 dm2 = 0,0001 m2 

  1 dm2 = 0,01 m2 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Να γράψετε στα ελληνικά τις παρακάτω μονάδες μέτρησης: 

 m = ………………………………  

dm = decimeter = …………..……..……...……………….. ή ……..……………………………………,  

cm= centimeter = ……………...……………… ή ………………………  

mm = millimetre =…………………………………… 

 

 

 

2. Γνωρίζουμε από προηγούμενες τάξεις ότι: 

 

1 m= ………..….. dm= ………………….. cm= …………………….….. mm 

 1 dm= ………….. cm= ……………….….. mm 

  1 cm= ………….….. mm 
 

1 mm= ………..….. cm= ………………….. dm= …………………….….. m 

 1 cm= ………….. dm= ……………….….. m 

  1 dm= 
………….….. m 

 

 

 

 

 

3. Με τη βοήθεια του 

διπλανού σχήματος 

μετατροπής μονάδων 

μήκους, να συμπληρώσετε 

το διπλανό πίνακα 

m dm cm mm 

 

4    

 3,2   

  7120  

   12653 
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4. Ας θεωρήσουμε ένα τετράγωνο πλευράς 1 m. Το εμβαδόν 

του τετραγώνου αυτού λέγεται …………………………………………………. (1 

m2) και το χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης εμβαδών. 

 

5. Αφού 1 m=…….. dm, το τετραγωνικό μέτρο χωρίζεται σε 

…….….………=……… «τετραγωνάκια» πλευράς 1 dm. Το εμβαδόν σε 

κάθε τετραγωνάκι ονομάζεται τετραγωνικό …………………………… ή 

τετραγωνική …………………………………… (1 ……..) 

 

6. Άρα 1 m2=……...….. dm2. 

 

7. Ας θεωρήσουμε τώρα ένα τετράγωνο πλευράς 1 dm. Αφού  

1 dm=………. cm το τετραγωνικό δεκατόμετρο χωρίζεται σε 

………………=……… «τετραγωνάκια» πλευράς 1 cm. Το εμβαδόν σε 

κάθε τετραγωνάκι ονομάζεται τετραγωνικό ………………………….………… 

ή τετραγωνικός …………………………… (1 ……..) 

 

8. Άρα 1 dm2=…….….. cm2. 

 

9. Ας θεωρήσουμε τώρα ένα τετράγωνο πλευράς 1 cm. Αφού 1 cm=………. mm, το τετραγωνικό 

εκατοστόμετρο χωρίζεται σε ….……………=……… «τετραγωνάκια» πλευράς 1 mm. Το εμβαδόν σε κάθε 

τετραγωνάκι ονομάζεται τετραγωνικό …………………………….………… (1 ……..) 

 

10. Παρατηρούμε ότι 1 cm2=…….….. mm2. 
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11. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, σχηματίζουμε τους πίνακες: 

1 m2= ………..….. dm2= ………………….. cm2= …………………….….. mm2= 

 1 dm2= ………….. cm2= ……………….….. mm2= 

  1 cm2= ………….….. mm2= 

 

1 mm2= ………..….. cm2= ………………….. dm2= …………………….….. m2= 

 1 cm2= ………….. dm2= ……………….….. m2= 

  1 dm2= ………….….. m2= 

    

12. Με τη βοήθεια του 

διπλανού σχήματος 

μετατροπής μονάδων 

εμβαδού, να 

συμπληρώσετε το 

διπλανό πίνακα 

 

m2 dm2 cm2 mm2 

 

253    

 320   

  7122  

   12653 

 

13. Άλλες μονάδες μέτρησης εμβαδών είναι: 

Α) Το τετραγωνικό χιλιόμετρο (1 ……. ), το οποίο ισούται με το εμβαδό ενός τετραγώνου πλευράς 

………. km. Επομένως 1 km2=………..………………………….. m2 = ……………………………………… m2. Χρησιμοποιείται 

κυρίως για τη μέτρηση μεγάλων εκτάσεων, όπως είναι η έκταση που καταλαμβάνει ένα κράτος, 

ένας νομός ή ένα νησί. 

Β)Το στρέμμα, το οποίο ισούται με ……………… m2 και χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση 

εμβαδών κτημάτων. 
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Β. 1.2. Μονάδες μέτρησης επιφανειών 
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Μία μέθοδος για να μετατρέπετε μονάδες μέτρησης είναι να έχετε στο νου σας μία σκάλα με την μεγαλύτερη 
μονάδα μέτρησης στην κορυφή και την μικρότερη στην αρχή της σκάλας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

   

   

14. α) Προσδιορίστε το σκαλοπάτι πού βρίσκεται η μονάδα που θέλετε να μετατρέψετε. 
 β) Ας υποθέσουμε ότι η μονάδα που θέλετε να μετατρέψετε είναι από τετραγωνικά μέτρα 

  (m
2
) σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (km

2
) και πιο συγκεκριμένα ότι θέλετε να μετατρέψετε 

  1500 m
2
 σε km

2
. 

 γ) Μετρήστε τα βήματα για να φτάσετε στην νέα μονάδα. Στην περίπτωσή μας είναι 3. 
 δ) Μετακινήστε την υποδιαστολή τις διπλάσιες θέσεις όσες και τα βήματα που χρειάζεται να 

  κάνετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Στην περίπτωσή μας θα μετακινήσουμε την 

  υποδιαστολή έξι θέσεις αριστερά. Άρα τα 1500 m
2
 είναι 0,001500 km

2
. 

 13. Αν θέλατε να μετατρέψετε τα 150 m
2
 σε cm

2
 ποια διαδικασία θα ακολουθούσατε; 

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

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

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

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

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

15, Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα. 
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16. Να βάλετε σε αύξουσα σειρά τα παρακάτω εμβαδά:  

α) 3,7 dm², 7 cm², 4,3 cm², 3,7 m².  

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

 
 
β)  40 cm², 42 mm², 40 dm², 3 m². 
 
............................................................................................................................................. 

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

 
 
γ)  1453 mm², 14,5 cm², 1,4 dm², 0,14 m². 
 
............................................................................................................................................. 

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

http://blogs.sch.gr/iraidos/


            ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                      Α΄  ΤΑΞΗ 
 

Copyright: Ηλίας Ράιδος  Καθηγητής Μαθηματικών.                                             E-mails:raidosi@yahoo.gr  
                                            http://blogs.sch.gr/iraidos/                                                          iraidos@gmail.com 

Σελίδα 9 από 10 

 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

17. Ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο (σχήματος ………………………………………….…………..) έχει 

μήκος 100 μέτρα και πλάτος 60 μέτρα. Πόσα στρέμματα είναι το εμβαδόν 

του;  …………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Να κάνετε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς: 

15.10=……….. 128.10=……….. 2,7.10=……….. 8,234.10=……….. 0,17.10=……….. 

 

 

Συμπέρασμα: Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό με το 10, προσθέτουμε ένα 

……………………………………. ή μετακινούμε την υποδιαστολή μια θέση προς τα 

……………………………………. 

 

19. Να κάνετε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς: 

65.100=………..

….. 

568.100=………..

….. 

37,1.100=…….…

….. 

8,592.100=….…

….. 

0,81.100=……

….. 

 

 

Συμπέρασμα: Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό με το 100, προσθέτουμε 

……………………………..…………………………………. ή μετακινούμε την υποδιαστολή 

……………….. θέσεις προς τα ……………………………………. 

Ομοίως, όταν πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό με το 1000, προσθέτουμε 

……………………………..…………………………………. ή μετακινούμε την υποδιαστολή 

……………….. θέσεις προς τα ……………………………………. Κλπ 
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20. Να κάνετε τις παρακάτω διαιρέσεις: 

150:10=……….. 12:10=……….. 2,7:10=……….. 82,34:10=……….. 0,07:10=……… 

 

Συμπέρασμα: Όταν διαιρούμε έναν αριθμό με το 10, ………………………………. ένα 

……………………………………. ή μετακινούμε την υποδιαστολή μια θέση προς τα 

……………………………………. 

21. Να κάνετε τις παρακάτω διαιρέσεις: 

1800:100=……

….. 

 

120:100=……

….. 

2,7:100=……

….. 

82,34:100=……

….. 

0,07:100=……

….. 

 

 

Συμπέρασμα: Όταν διαιρούμε έναν αριθμό με το 100, ………………………………. 

..…………………………………. ή μετακινούμε την υποδιαστολή ……..… θέσεις προς τα 

……………………………. 

Ομοίως όταν διαιρούμε έναν αριθμό με το 10.000, ………………………………. 

..…………………………………. ή μετακινούμε την υποδιαστολή ……..… θέσεις προς τα 

……………………………. 
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