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Όργανο μέτρησης 1

1η Άσκηση
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Να γράψεις τις ομοιότητες

και τις διαφορές των δύο

οργάνων μέτρησης:

Όργανο μέτρησης 2

Ομοιότητες:__________________________________________________________________

Διαφορές: ___________________________________________________________________

Υποδεκατόμετρο

Υποδεκατόμετρο

Είναι όργανα μέτρησης του μήκους (διαστάσεων& έχουν το ίδιο μήκος(15 cm). 

Το 1ο  υποδεκατόμετρο μετρά μόνο εκατοστά, ενώ το 2ο μετρά και χιλιοστά, 

οπότε  μπορούμε να μετρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. 



κλασματικός:

2η Άσκηση

Για να μετατρέψουμε μία μονάδα μέτρησης του μήκους στην αμέσως μικρότερή της, 

πολλαπλασιάζουμε με το 10, ενώ στην αμέσως μεγαλύτερή της, διαιρούμε με το 10.

Να γράψεις σε διαφορετικές μορφές αριθ-

μών τη διαφορά του μήκους των μολυβιών:

μήκος 174 χιλ.

μήκος 123 χιλ.
φυσικός: __________________

12312,31,230,123

123 χιλ. = 12,3 εκ. = 1,23 δεκ =0,123 μ.=
𝟏𝟐𝟑

𝟏.𝟎𝟎𝟎
𝝁. =1 δεκ. 2 εκ.  3 χιλ.

17417,41,740,174

174 χιλ. = 17,4 εκ. = 1,74 δεκ =0,174  μ.=
𝟏𝟕𝟒

𝟏.𝟎𝟎𝟎
𝝁. =1 δεκ. 7 εκ.  4 χιλ.

δεκαδικός: ________________

συμμιγής:

174 – 123 = 51 χιλ. 

17,4 – 12,3 = 5,1 εκ. = 0,51 δεκ = 0,051 μ. 

𝟏𝟕𝟒

𝟏.𝟎𝟎𝟎
-

𝟏𝟐𝟑

𝟏.𝟎𝟎𝟎
=

𝟓𝟏

𝟏.𝟎𝟎𝟎
μ.

1 δεκ. 7 εκ.  4 χιλ.   

- 1 δεκ. 2 εκ.  3 χιλ

0 δεκ. 5 εκ.  1 χιλ.  



Να γράψεις τον αριθμό που λείπει, έτσι ώστε να είναι σωστές οι ισότητες:

3η Άσκηση

Για να μετατρέψουμε μία μονάδα μέτρησης του μήκους στην αμέσως μικρότερή της, 

πολλαπλασιάζουμε με το 10, ενώ στην αμέσως μεγαλύτερή της, διαιρούμε με το 10.

 75 εκ. = 75 Χ 10 χιλ. =750 χιλ.

21 χμ. =_________ εκ.                                 
25

1.000
χμ. = ______ εκ.

75 εκ. = _____ χιλ. 3χμ. 200 μ. 2 δεκ. = _________ εκ.750

 3χμ. 200 μ. 2 δεκ. = 

3.000 μ. + 200 μ. + 0,2 μ.   =

300.000 εκ. + 20.000 εκ. + 20 εκ. =320.020 εκ.

320.020

350 δεκ. = ______ χμ.                                         800,01 χμ. = ________ δεκ.

 21 χμ. =21.000 μ. = 2.100.000 εκ. 

2.100.000


𝟐𝟓

𝟏.𝟎𝟎𝟎
χμ. = 25 μ. =2.500 εκ.

2.500

36.000 χιλ. = ______ μ. 15.000.000 εκ. = __________ δεκ.

 36.000 χιλ. = 3.600 εκ. = 360 δεκ. = 36 μ.

36

 15.000.000 εκ.=15.000.000 : 10 δεκ. =1.500.000 δεκ.

1.500.000

 350 δεκ = 350 : 10 μ. = 35 μ. = 0,035  χμ.  800,01 χμ. =  800.010 μ. =  8.000.100  δεκ.

8.000.1000,035



9.000 μ. __ 30 χμ. 
105

10
μ. __ 105 μ.

Να συγκρίνεις τα παρακάτω μήκη χρησιμοποιώντας τα σύμβολα <, > ή =:

4η Άσκηση

 9.000 μ.= 9 χμ. <  30 χμ.   

<

45 εκ. __ 0,45 μ.                                              0,3 μ. __ 3 εκ.


𝟏𝟎𝟓

𝟏𝟎
μ. = 10,5 μ. <  105 μ. 

<

300 εκ. __ 3μ. 10 εκ. 345 χμ. __ 34.500 δεκ.

 45 εκ. =  4,5 δεκ. =  0,45 μ. 

=
 0,3 μ.= 3 δεκ. =30 εκ. > 3 εκ.   

>

4 μ. 6 εκ. 2 χιλ. __ 4,64 μ.                               75 εκ. __ 7,5 δεκ.

 300 εκ.= 30 δεκ. = 3 μ.< 3 μ.  10 εκ.   

<
 345 χμ. = 345.000 μ. = 

3.450.000 δεκ. > 34.500 δεκ.

>

 4 μ. 6 εκ. 2 χιλ. =  

4 μ. 0 δεκ. 6 εκ.  2 χιλ. =  4,064 μ. < 4,640 μ.= 4,064 μ. < 4,64 μ.

<
 75 εκ. = 7,5 δεκ.

=



Ο Μαραθώνιος δρόμος καλύπτει απόσταση 42.195 μ. και ο Ημι-

μαραθώνιος 21 χμ. Να τους συγκρίνετε και να εξηγήσετε γιατί

δεν είναι κυριολεκτικός ο όρος Ημιμαραθώνιος;

1ο Πρόβλημα1ο Πρόβλημα
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 Ημιμαραθώνιος ονομάζεται ο Μισός Μαραθώνιος 

δρόμος.

 Άρα  Ημιμαραθώνιος = Μαραθώνιος δρόμος  : 2 ⇒
Ημιμαραθώνιος = 42.195 : 2  = 21.097,5 μ. 

 Ο Ημιμαραθώνιος καλύπτει 21 χμ. = 21.000 μ.  και είναι 

μικρότερος από τον κυριολεκτικό Ημιμαραθώνιο κατά   

21.097,5 μ. - 21.000 μ. = 97,5 μ.

 Ο όρος “Ημιμαραθώνιος” δεν είναι κυριολεκτικός, αφού 21 χμ. = 21.000 μ. <  21.097,5 μ. 



Η Κάσος είναι το νοτιότερο νησί της Δωδεκανή-

σου. Το συνολικό μήκος των ακτών της είναι 50

χμ. και το λιμάνι της απέχει από το λιμάνι του

Πειραιά 255 ναυτικά μίλια. Να υπολογίσεις σε μέ-

τρα: α) το μήκος των ακτών της Κάσου και β) την

απόστασή της από το λιμάνι του Πειραιά.

2ο Πρόβλημα

α) Μήκος των ακτών της Κάσου : 

50 χμ. = 50 Χ 1.000 μ. =50.000 μ.

(*)    1 ναυτικό μίλι = 1.852 μ.

β)  Απόσταση Κάσου από το λιμάνι του Πειραιά :

255 ναυτικά μίλια =255 Χ 1.852 μ. =472.260 μ.



Το σχήμα κάθε κελιού στην κηρήθρα των μελισσών είναι κανονι-

κό εξάγωνο, δηλαδή έχει και τις έξι πλευρές του ίσες. Να υπο-

λογίσεις την περίμετρο της κηρήθρας της εικόνας, αν η πλευρά

του εξαγώνου έχει μήκος 5 χιλ.

3ο Πρόβλημα

5 χιλ.

5 χιλ.

5 χιλ.

5 χιλ.

5 χιλ.

5 χιλ.

5 χιλ.

5 χιλ.

5 χιλ.

5 χιλ.

 Η κηρήθρα εξωτερικά αποτελείται από 30 

πλευρές του κανονικού εξαγώνου.

(*)    α = πλευρά κανονικού εξαγώνου = 5 χιλ.

 Άρα

Π κηρήθρας=30 Χ α = 30 Χ 5 χιλ. = 150 χιλ.= 15 εκ.= 0,15 μ.



Η Δανάη θέλει να μετρήσει το μήκος, το πλάτος και το ύψος του

θρανίου της. Έχει στη διάθεσή της ένα κουβάρι νήμα, από αυτά

με τα οποία πλέκει η γιαγιά της.

Συζητάμε στην τάξη τρόπους με τους οποίους μπορεί η Δανάη

να μετρήσει τις τρεις διαστάσεις του θρανίου της.

Διερεύνηση – ΕπέκτασηΔιερεύνηση – Επέκταση

 Η Δανάη, με την βοήθεια ενός κομματιού νήματος, μπορεί να μετρήσει το 

μήκος του θρανίου.  Στη συνέχεια μπορεί να μετρήσει σε πόσες παλάμες 

του χεριού της (δέκατα) αντιστοιχεί το συγκεκριμένο μήκος.

 Με την ίδια διαδικασία μπορεί να μετρήσει  και το πλάτος και το ύψος του 

θρανίου.  

 Το νήμα μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο μέτρησης των διαστάσεων, το  οποίο μπορεί, στη 

συνέχεια, να συγκριθεί με τη βασική μονάδα μέτρησης και τις υποδιαιρέσεις της με την βοήθεια  

μιας μεζούρας ραπτικής ή ενός γαλλικού μέτρου και γενικά οποιουδήποτε εργαλείου μέτρησης. 




