
 

 

H ENNOIA 

      Η φιλοδοξία δεν είναι εύκολο να μετρηθεί. Ούτε ο φόβος. Υπάρχουν όμως πράγματα που μπορούν να 

μετρηθούν, όπως π.χ. το μήκος, η μάζα, ο χρόνος. Για να τα μετρήσουμε χρειαζόμαστε για το καθένα μια μονάδα 

μέτρησης γενικής αποδοχής (Δεν είναι καλή επιλογή να μετράμε το μήκος με μονάδα την πιθαμή !).  

Έστω ότι αποφασίσαμε  -ως παγκόσμια κοινότητα- για τον ορισμό μιας μονάδας. Όμως κι αυτό δεν φτάνει, διότι 

δεν είναι όλα τα μεγέθη ακέραια πολλαπλάσια της μονάδας. Θα πρέπει, λοιπόν, να δημιουργήσουμε και 

υποδιαιρέσεις της μονάδας. Έτσι θα είμαστε πιο ακριβείς στις μετρήσεις μας. 

 

Η βασική μονάδα μήκους  είναι το μέτρο   (συμβολίζεται με m). 

     Δείτε τη σχέση του μέτρο με το χιλιόμετρο (πολλαπλάσιο του μέτρου) και με τα cm  ,  mm  (υποπολαπλάσια) 
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             Άσκηση :   Να μετατρέψετε τα 2500 mm σε m. 

 Για να πάω από mm σε m πρέπει να διαιρέσω με το 100 x  10 =1000 λέει η παραπάνω εικόνα !   

Επομένως   2500 mm = 2500:1000 m = 2,5 m. 

 

 

 

Η βασική μονάδα μέτρησης εμβαδού  είναι το τετραγωνικό μέτρο (συμβολίζεται με m2) 

που είναι η επιφάνεια ενός τετραγώνου με πλευρά ένα μέτρο.  
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                                                                                    1 στρέμμα = 1000 m2 

 

               Άσκηση :  Τα 0,0204 m2  να μετατραπούν σε cm2 . 

 

Το παραπάνω γράφημα (2) - το οποίο προκύπτει από το (1) -  λέει ότι για να πας από τα τετραγωνικά μέτρα σε 

τετραγωνικά εκατοστά, πρέπει να πολλαπλασιάσεις με 100 x 100 = 10000 

Επομένως :   0,0204 m2  = 0,0204 x 10000 cm2 = 204 cm2 

  

 

 

Συνέχεια.. 

 

 



 

Η βασική μονάδα μέτρησης όγκου  είναι το κυβικό μέτρο (συμβολίζεται με m3) που  είναι 

ο όγκος ενός κύβου, ακμής ενός μέτρου.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

               1.  Μια διάσημη μονάδα μέτρησης όγκου υγρών και αερίων ,  είναι το λίτρο.      1 λίτρο = 1000 ml  

    2.  Όταν μετράμε υγρό ή αέριο αντί του 1cm3 λέμε  1ml (χιλιοστόλιτρο ή πιο απλά εμ_ελ) 

 

 

            Άσκηση :   Μισό λίτρο γάλα, πόσα ml είναι ; 

 

Απαντάμε :    0,5 lt   =    0,5  x  1000 ml  =  500 ml 

 

 

Η μονάδα μέτρησης του χρόνου  είναι το δευτερόλεπτο (συμβολίζεται με s)  

                    
        
                

        
                  

         Άσκηση :    1800 sec να μετατραπούν σε ώρες  

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, αρκεί  να διαιρέσω με το   60  x  60  ! 

Πάμε λοιπόν … 

                       
    

         
               

          

                     
    

  

       
   

        

       
   

 

 
   

 

 
         

 

 

Η βασική μονάδα μέτρησης μάζας  είναι το χιλιόγραμμο ή κιλό (συμβολίζεται  με Κg) 

      
        
          

 

Άσκηση :    1550,5 gr αμύγδαλα, πόσα κιλά είναι ; 

Έλα ντε !… 
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