
     Το πλάτος του θρανίου της σχολικής τάξης 

συγκρίνεται με την πιθαμή του καθηγητή και προκύπτει 

ότι είναι έξι ( 6 ) φορές μεγαλύτερο.  Αυτή η πράξη είναι 

μέτρηση!  Όμως η χρήση της πιθαμής ως μονάδα 

μέτρησης έχει προβλήματα, αφού δεν έχουμε όλοι ίδια 

πιθαμή… 

 

 

 

 

Μέτρηση :  Έτσι λέμε την σύγκριση ενός μεγέθους με ένα άλλο όμοιο μέγεθος που λαμβάνεται ως μονάδα 

μέτρησης.  Η μονάδα μέτρησης πρέπει να είναι γενικής αποδοχής. 

 

Μονάδα μέτρησης αποστάσεων –γενικής 

αποδοχής -  είναι το  1 m ( Μέτρο). 

Η μονάδα  1 m   έχει πολλαπλάσια και υπο-

πολλαπλάσια.   

 

Δείτε το παρακάτω γράφημα : 

 Αν θες να μετατρέψεις  km σε m 

πολλαπλασίασε με το 1000. Αν θες να 

μετατρέψεις m  σε cm, πολλαπλασίασε με το 

100 και αν θες να μετατρέψεις cm σε mm, 

πολλαπλασίασε με το 10. 

Αν θες Km να μετατραπούν σε cm ;  Απλά !  θα πολλαπλασιάσεις με 1000 και με το 100 δηλ. με το 100.000   

Αν θες mm να γίνουν m ;    Εδώ θα διαιρέσεις με το 10 και με το 100 δηλ. με το 1000    κ.ο.κ. 

 

  2,3 Km     ;  m             Απάντηση :    2,3 x 1000 m = 2,30000 x  1000 m = 2300,000 = 2300 m 

 

 0,0015 km    ; cm     Απάντηση :   0,0015 x 1000 x 100 cm = 0,00150000 x 100000 cm = 0001500,00 = 1500 cm 

 

  0,03 m   ; mm  Απάντηση :   0,03 x 100 x 10 mm = 0,03000 x 1000 mm = 30 mm 

 

  5000 mm   ; m Απάντηση :    5000 : 10 : 100 m = 5000 : 1000 = 5 m 

 

  2500000 cm   ; km  Απάντηση :   2500000 : 100 : 1000 km = 2500000 : 100000 km = 25 km 

 

 

Σημείωση :  Στο μέλλον θα χρειαστεί να ασχοληθείς με μετατροπές μονάδων επιφανείας ή μονάδων όγκου. Θα 

εργαστείς –ουσιαστικά- με το ίδιο γράφημα… 



Μέτρηση απόστασης δυο σημείων (διαδικασία) 
 

Θέλουμε να μετρήσουμε την απόσταση των σημείων  Α και 

Β, με τη βοήθεια ενός χάρακα. 

Το σχήμα δείχνει πώς πρέπει να τοποθετηθεί ο χάρακας. Το 

αποτέλεσμα της μέτρησης :   ΑΒ = 3,8 cm. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Με το σύμβολο ΑΒ εννοούμε ταυτόχρονα δύο διαφορετικά πράγματα: Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, αλλά και το 

μήκος αυτού του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Για να ξεχωρίσουμε το μήκος, συνήθως χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό (ΑΒ).  

Αλλά στο βιβλίο αυτό, για απλούστευση, θα γράφουμε απλά: μήκος ΑΒ. 

 

 

Μέσο ευθύγραμμου τμήματος 
Μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ονομάζουμε το σημείο Μ του τμήματος, που απέχει εξίσου από τα άκρα του 

 

Σύγκριση δυο ευθύγραμμων τμημάτων με τη βοήθεια 

χάρακα  και διαβήτη. 
 

Απλά μετράμε τα δυο τμήματα ΑΒ και ΓΔ.  Το αποτέλεσμα –ύστερα – από την 

μέτρηση είναι προφανές!  Δηλαδή ΓΔ > ΑΒ. 

 

 

  

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ : 

1.  Πάρε ένα σημείο Α. Να βρεις τρία σημεία που το καθένα να απέχει 2,7 cm από το Α. 

2. Το μέσο Ο ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ απέχει 4,2 cm από το άκρο Α. Πόσο είναι το μήκος του ΑΒ; 

3. Ο διπλανός πίνακας δείχνει την ακτίνα σε m και σε km τεσσάρων πλανητών. 

Να συμπληρωθούν τα κενά. 

Και εδώ το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι 

εμφανές.   ΓΔ > ΑΒ.   
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