
 
1.Τη νλνκάδεηε θπζηθό κέγεζνο;  
 
 
2. Πνηα είλαη ε ζεκειηώδε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ κήθνπο; Γξάςηε ηηο ππνδηαηξέζεηο θαη 
πνιιαπιάζην ηεο. 
 
 
3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά: 
 
16.92m= …………cm=……………mm=………….dm 
495,58mm=………….cm=………….dm=…………..m 
6,7cm=……….m=………..dm=……….mm 
12,3dm=…………cm=………..mm=………….m 
 
 
4. Να ζπκπιεξώλεηε ηνλ πίλαθα: 
 

m cm mm dm 

152,38    

 987,22   

  5679  

   8,866 

 
 
5. Πέληε νκάδεο καζεηώλ κέηξεζαλ ηo κήθνο  ηνπ ζξαλίνπ ηνπο θαη βξήθαλ ηα εμήο 
απνηειέζκαηα: 
Οκάδα Α: 120cm   Οκάδα Β: 122cm   Οκάδα Γ: 121cm   Οκάδα Δ: 119cm    Οκάδα 
Ε: 121cm 
Να βξείηε ηελ κέζε ηηκή ηνπ κήθνπο; 
 
6.Τέζζεξεηο καζεηέο Α, Β, Γ θαη Γ δπγίδνληαη θαη βξίζθνπλ ην βάξνο ηνπ ν θαζέλαο 
αληίζηνηρα 40 θηιά, 48 θηιά, 53 θηιά θαη 47 θηιά. Ζ κέζε ηηκή ηνπ βάξνπο ηνπο είλαη: 

Α. 42 θηιά  Β. 47 θηιά  Γ. 52 θηιά  Γ. 53 θηιά 
 

7. Οη πόιεηο Α θαη Β απέρνπλ 60 Km (ρηιηόκεηξα) ελώ νη πόιεηο Γ θαη Γ απέρνπλ 

45000 m (κέηξα). Πνηα απόζηαζε είλαη ε κεγαιύηεξε;  

 

8.  

. A 

                                                                                           

                             

 
 
9. Γύν άλζξσπνη δηαθσλνύλ γηα ηελ απόζηαζε από ην ζπίηη ηνπο ζην ρσξάθη ηνπο. 

Ο έλαο ιέεη όηη είλαη 200 βήκαηα θαη ν άιινο 230 βήκαηα.  



Α) Πνύ λνκίδεηε όηη νθείιεηαη ε δηαθσλία ηνπο; 
 
Β) Πώο κπνξνύλ λα βξνπλ ιύζε ζην πξόβιεκα; 
 
 
10. Έρνπκε κηα δπγαξηά  κε ηελ νπνία ζέινπκε λα δπγίζνπκε έλα ζώκα (θαζεηίλα) 

 

Γηαζέηνπκε έλα θνπηί καξθαδόξνπο πνπ μέξνπκε όηη ν θαζέλαο ηνπο δπγίδεη 20 

γξακκάξηα. Σθεθζείηε έλαλ ηξόπν γηα λα βξνύκε ηε κάδα ηεο θαζεηίλαο. 

 

11. 

 
 
 
 
Μεηξνύκε κε ρξνλόκεηξν ην ρξόλν πνπ θάλεη κηα κηθξή κπάια λα δηαλύζεη ηελ 

απόζηαζε από ηε κηα σο ηελ άιιε άθξε ηνπ ζξαλίνπ 

Κάλνπκε 10 κεηξήζεηο θαη βξίζθνπκε ηηο εμήο ηηκέο : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 

 

Να βξείηε ηνλ κέζν όξν ησλ ρξόλσλ πνπ κεηξήζακε 

 

12. Οη πόιεηο Α θαη Β απέρνπλ 60 Km (ρηιηόκεηξα) ελώ νη πόιεηο Γ θαη Γ απέρνπλ 

45000 m (κέηξα). Πνηα απόζηαζε είλαη ε κεγαιύηεξε;  

 

 

 

 
 


