
941205

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΝΟΜΑ ……………….…………….… ΤΑΞΗ ………....



ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έρευνα Σελίδα

Φύλλο πληροφοριών – Το μετρικό σύστημα 2

1. Μετρώντας το μήκος 3

2. Μετρώντας το εμβαδόν 6

3. Μετρώντας το εμβαδόν μη ορθογώνιων σχημάτων 9

4. Μετρώντας τον όγκο ενός συμμετρικού στερεού 12

5. Μετρώντας τον όγκο ενός υγρού      15

6. Μετρώντας τον όγκο ενός μικρού, ασύμμετρου στερεού 18

7. Η αλλαγή του σχήματος προκαλεί αλλαγή και στον όγκο; 21

8. Μετρώντας τον όγκου ενός αερίου 23

9. Μετρώντας τη μάζα 25

10. Μετρώντας τη μάζα υγρών 28

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

2

mailto:WHY@WHY.GR
http://www.why.gr/


ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΤΟ ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο μετρικό σύστημα, κάθε μονάδα μέτρησης είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από τη μονάδα πριν από αυτή. 

Για παράδειγμα:

1 centimeter (εκατοστόμετρο) = 10 milimeters (χιλιοστόμετρα)
1 decimeter (δεκατόμετρο) = 10 centimeters (εκατοστόμετρα)
1 meter (μέτρο) = 10 decimeters (δεκατόμετρα)

Οι ίδιες προθέσεις (mili-, centi-, κ.λ.π.),  χρησιμοποιούνται για όλες τις μετρήσεις. Για παράδειγμα:

millimeter (χιλιοστόμετρο)          =  Μονάδα μήκους
milligram (χιλιοστογραμμάριο)  = Μονάδα μάζας
millisecond (χιλιοστό του δευτερολέπτου) =  Μονάδα χρόνου

Οι προθέσεις έχουν πάντα την ίδια σημασία. Οι πιο κοινές προθέσεις δίνονται παρακάτω. Η μονάδα του 

παραδείγματος είναι το  μέτρο, δηλαδή η μονάδα μέτρησης του μήκους.

Όνομα μονάδας Σύμβολο Σχέση με τη βασική μονάδα
Χιλιοστόμετρο

Εκατοστόμετρο

Δεκατόμετρο

Χιλιόμετρο

mm

cm

dm

km

1/1000 του μέτρου

1/ 100 του μέτρου

1/ 10 του μέτρου

1.000 μέτρα

Η πιο πρόσφατη έκδοση του μετρικού συστήματος είναι γνωστή σαν Διεθνές Σύστημα (S.I.). Στην έκδοση S.I., 

οι κοινές μονάδες μήκους είναι το χιλιοστόμετρο, το μέτρο και το χιλιόμετρο.

Τα φύλλα εργασιών αυτού του βιβλίου χρησιμοποιούν το Διεθνές Σύστημα Μονάδων  S.I.  Παρόλα αυτά, το 

εκατοστόμετρο είναι μια χρήσιμη μονάδα μέτρησης και γι’ αυτό χρησιμοποιείται στα φύλλα εργασιών αν και δεν 

είναι μονάδα του S.I..

Στο μετρικό σύστημα, είναι  εύκολο να κάνουμε τη μετατροπή από τη μία μονάδα στην άλλη επειδή όλες οι  

μονάδες διαιρούνται με το 10 ή πολλαπλασιάζονται με το 10. Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να κάνετε 

τη μετατροπή από τη μία μονάδα στην άλλη.

Μετατρέψτε σε mm cm m km
mm

cm

m

km

-

x 10

x 1.000

x 1.000.000

/ 10

-

x 100

x 100.000

/ 1.000

/ 100

-

x 1.000

/ 1.000.000

/ 100.000

/ 1.000

-
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1  ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η θεμελιώδης μονάδα του μήκους στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι το μέτρο (m). Άλλες μονάδες που 
προέρχονται από το μέτρο είναι το  χιλιοστόμετρο (mm), το εκατοστόμετρο (cm)  και το χιλιόμετρο (km). 

1 mm = 1/1000 m

1 cm  = 1/100 m

1 km  = 1000 m

Χρησιμοποιείστε σπάγκο μήκους ενός μέτρου κι ένα χάρακα για να μετρήσετε τα μήκη.

ΥΛΙΚΑ
Χάρακας

Σπάγκος

Ψαλίδι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Με το χάρακα, κάντε δυο σημάδια που να απέχουν ακριβώς 1 μέτρο. (Ένα μέτρο, είναι 100 εκατοστά 

(cm), που είναι τέσσερα διαστήματα των 25 cm).

2. Κόψτε ένα κομμάτι σπάγκου ακριβώς 1 μέτρο.

3. Με τον σπάγκο, μετρήστε συγκεκριμένα  διαστήματα. (Βλέπε ερώτηση 1). Πρώτα προσπαθήστε να 

μαντέψετε το μήκος σε μέτρα και μετά μετρήστε το.
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ΕΡΩΤ1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

ΕΡΩΤ2. 

Μετατρέψτε  τις παρακάτω μετρήσεις.
2 m = cm

2 m = mm

4,25 m = cm

4,25 m = mm

0,15 m = cm

0,15 m = mm

4. Κοιτάξτε ένα χάρακα. Βρείτε δυο γραμμές που να απέχουν  1 mm. Μετά, βρείτε δυο γραμμές που να 

απέχουν 1 cm.

5. Χρησιμοποιείστε το χάρακα για να μετρήσετε συγκεκριμένα μήκη (βλέπε ερώτηση 3). Πρώτα, 

προσπαθήστε να μαντέψετε το μήκος και μετά μετρήστε το.

Απόσταση
Εκτιμώμενο μήκος 

(σε μέτρα)
Μετρούμενο μήκος 

(σε μέτρα)

Το πλάτος της τάξης

Το μήκος της τάξης

Το μήκος ενός θρανίου

(Βάλτε αποστάσεις 

της δικής σας επιλογής)
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ΕΡΩΤ3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Απόσταση
Εκτιμώμενο μήκος 
σε χιλιοστόμετρα

Μετρούμενο μήκος 
σε χιλιοστόμετρα

Μετρούμενο μήκος 
σε εκατοστόμετρα

Μετρούμενο μήκος 
σε χιλιόμετρα

Το πλάτος αυτού 

του βιβλίου

Το μήκος αυτού 

του βιβλίου

Το μήκος του 

μολυβιού σας

(Βάλτε αποστάσεις 

της δικής σας 

επιλογής)

ΕΡΩΤ4. Μετατρέψτε τις παρακάτω μετρήσεις.

500 mm = cm

500 mm = m

75 mm = cm

75 mm = m

10 mm = cm

10 mm = m

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Μήκος Η απόσταση από ένα σημείο σε ένα άλλο ονομάζεται μήκος.

Μέτρο Η θεμελιώδης μονάδα στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι το μέτρο (m).

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

1. Το πάχος ενός φύλλου χαρτιού, όπως η σελίδα ενός βιβλίου, είναι πολύ λεπτό για να μετρηθεί με 

ακρίβεια χρησιμοποιώντας χάρακα. Σκεφτείτε έναν τρόπο μετρήσεως του πάχους του φύλλου χαρτιού. 

(Συμβουλή: Μπορεί να χρειαστεί να μετρήσετε 50 ή 100 φύλλα χαρτιού).

2. Διαβάστε για τις άλλες μονάδες μέτρησης μήκους. Μερικές μονάδες είναι πολύ παλιές, σχεδόν 2.000 

χρόνων. Μερικές ονομασίες που μπορεί να βρείτε είναι: πήχης, σπιθαμή, παλάμη, πόδι και γυάρδα. 

Βρείτε από που προέρχονται αυτές οι μονάδες και πώς καθορίστηκαν.
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2  ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η μονάδα του εμβαδού στο Διεθνές Σύστημα είναι το τετραγωνικό μέτρο (m2).  Ένα τετραγωνικό μέτρο 
είναι το εμβαδόν ενός τετραγώνου του οποίου οι πλευρές έχουν μήκος 1 m.

Το ένα τετραγωνικό εκατοστό (cm2), είναι μια χρήσιμη μονάδα με την οποία μετράμε το εμβαδόν 
μικρότερων σωμάτων. Οι μεγάλες περιοχές, όπως ένα αγρόκτημα, μετριέται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα 
(km2).

Χρησιμοποιείστε έναν χάρακα κι ένα πλέγμα για να υπολογίσετε το εμβαδόν ορισμένων σωμάτων.

ΥΛΙΚΑ
Χάρακας

Πλαστικό πλέγμα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ο πιο απλός τρόπος για να μετρήσουμε το εμβαδόν είναι να μετρήσουμε πόσες τετραγωνικές μονάδες 

καλύπτουν το εμβαδόν. Το διάγραμμα, αντιπροσωπεύει μια αίθουσα. Κάθε τετράγωνο είναι 1 m2.

ΕΡΩΤ1.  Ποιο είναι το εμβαδόν της αίθουσας σε m2;

………………………………….
2. Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλασιασμό αντί να μετράτε τα τετράγωνα.

Εμβαδόν = μήκος πλευράς  α x μήκος πλευράς β

          ή

          Μήκος  x  πλάτος

Εμβαδόν = 5 m x 3 m = 15 m2.
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3. Χρησιμοποιείστε το πλαστικό πλέγμα για να βρείτε το εμβαδόν των ορθογωνίων που δίνονται 

παρακάτω. Κάθε τετράγωνο στο πλέγμα είναι 1 cm2. Τοποθετήστε το πλέγμα πάνω από το ορθογώνιο 

και μετρήστε τα τετράγωνα.

ΕΡΩΤ2.   Μετρήστε πόσα τετράγωνα καλύπτουν το καθένα από τα παρακάτω ορθογώνια. Γράψτε τον 
αριθμό μέσα σε κάθε σχήμα.

4. Με έναν χάρακα, μετρήστε το μήκος α και το μήκος β καθενός από τα παραπάνω ορθογώνια. 

Χρησιμοποιήστε τον τύπο για να υπολογίσετε τον εμβαδόν του κάθε σχήματος.

ΕΡΩΤ3.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ορθογώνιο Μήκος α (σε cm) Μήκος β (σε cm) Εμβαδόν (σε cm2)

1

2

3

4
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5. Ελέγξτε αν ο αριθμός των τετραγώνων που βρήκατε στην ερώτηση 2 είναι ίδιος με το εμβαδόν που 

βρήκατε στην ερώτηση 3.

6. Με τον χάρακα μετρήστε και υπολογίστε το εμβαδόν μερικών ορθογωνίων σχημάτων. Βλέπε ερώτηση 

4.

ΕΡΩΤ4.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Εμβαδόν προς μέτρηση
Μήκος α 

(mm)
Μήκος α 

(cm)
Μήκος β 

(mm)
Μήκος β 

(cm)
Εμβαδόν 

(mm2)
Εμβαδόν 

(cm2)

Εμβαδόν εξώφυλλου βιβλίου

Επιφάνεια τραπεζιού

Εμβαδόν τζαμιού παραθύρου

(Βάλτε εμβαδόν δικής σας 
επιλογής)

ΕΡΩΤ5.   Πόσα mm2 έχει 1 cm2;

………………………………………

ΕΡΩΤ6.   Πόσα cm2 έχει 1 m2; 

………………………………………

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Εμβαδόν Το εμβαδόν είναι η μέτρηση της επιφάνειας. Για παράδειγμα, η επιφάνεια της γης είναι ένα 

εμβαδόν.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Μετρήστε και υπολογίστε το εμβαδόν μιας μεγάλης επιφάνειας, όπως το πάτωμα μιας αίθουσας, το προαύλιο 

του σχολείου ή ένα χωράφι.
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3  ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πώς μπορούμε να μετρήσουμε το εμβαδόν ενός τριγώνου, ενός παραλληλογράμμου 
κι ενός κύκλου;

ΥΛΙΚΑ
Χάρακας

Πλαστικό πλέγμα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Με το πλαστικό πλέγμα μετρήστε πόσα τετράγωνα έχει το παρακάτω τρίγωνο. Αν η επιφάνεια του 

τριγώνου πάνω σε ένα τετράγωνο γεμίζει το τετράγωνο παραπάνω από το μισό, τότε υπολογίστε αυτό το 

τετράγωνο ολόκληρο. Αν το γεμίζει λιγότερο από το μισό, τότε μην υπολογίσετε το τετράγωνο.

ΕΡΩΤ1.  Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο παρακάτω τρίγωνο;

2. Με τον χάρακα μετρήστε το μήκος α και το μήκος β. Μετά, χρησιμοποιείστε τον τύπο που  δίνεται για να 

υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου.

ΕΡΩΤ2.     Συμπληρώστε:

Μήκος της α   ………. cm
Μήκος της β   ………. cm
Εμβαδόν τριγώνου = ½ x  μήκος α x μήκος β 

= ½ x  ……cm x …. cm  
= ……. cm2
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ΕΡΩΤ3.  Συγκρίνετε τον αριθμό των τετραγώνων στην ερώτηση 1 με το εμβαδόν που υπολογίσατε 
στην ερώτηση 2. Πόσο κοντά είναι τα δυο αποτελέσματα;

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Με το πλαστικό πλέγμα μετρήστε τα τετράγωνα στο παρακάτω παραλληλόγραμμο.

ΕΡΩΤ4. Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο παρακάτω παραλληλόγραμμο;

4. Με τον χάρακα μετρήστε το μήκος α και το μήκος β. Μετά, χρησιμοποιείτε τον τύπο για να υπολογίσετε 

το εμβαδόν.

ΕΡΩΤ5.   Συμπληρώστε:

   Μήκος του α   …… cm

                Μήκος του β   …… cm

Εμβαδόν παραλληλογράμμου = μήκος α  x μήκος β 

= …...cm x …....cm 

= ……..cm2.           

ΕΡΩΤ6.  Συγκρίνετε τον αριθμό των τετραγώνων στην ερώτηση 4 με το εμβαδόν που βρήκατε στην 
ερώτηση 5. Πόσο κοντά είναι οι δυο αριθμοί;

………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Με το πλαστικό πλέγμα μετρήστε τα τετράγωνα στον παρακάτω κύκλο.

ΕΡΩΤ7. Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στον παρακάτω κύκλο;

6. Με τον χάρακα μετρήστε την ακτίνα του κύκλου. Μετά, χρησιμοποιήστε τον τύπο που δίνεται για να 

υπολογίσετε το εμβαδόν του κύκλου.

ΕΡΩΤ8.   Συμπληρώστε:

Μήκος ακτίνας (r) ……… cm 

Εμβαδόν κύκλου = π x r2 

=  3,14 x …… cm2 

= ………cm2

ΕΡΩΤ9. Συγκρίνετε τον αριθμό των τετραγώνων στην ερώτηση 7 με το εμβαδόν που βρήκατε στην 
ερώτηση 8. Πόσο κοντά είναι οι δυο αριθμοί;

………………………………………………………………………………………………………………………
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4  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΕΝΌΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΎ ΣΤΕΡΕΟΎ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όγκος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα. Όλα τα σώματα καταλαμβάνουν κάποιο χώρο.  Η 
μονάδα όγκου στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι το κυβικό μέτρο (m3). Ένα κυβικό μέτρο είναι ένας κύβος 
που κάθε πλευρά του είναι 1 m. 

Το κυβικό εκατοστό (cm3) είναι μια μονάδα που χρησιμοποιείται για να μετρήσουμε τον όγκο, επειδή 
είναι πιο πρακτικό. 

Με έναν χάρακα υπολογίστε τον όγκο ενός συμμετρικού στερεού.

ΥΛΙΚΑ
Χάρακας

Κομμάτι από ξύλο και πλέξι γκλας

Πλαστικοί κύβοί εκατοστών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Ο πιο απλός τρόπος για να υπολογίσουμε τον όγκο είναι να μετρήσουμε πόσους κύβους έχει ένα σώμα. 

2. Κοιτάξτε το κομμάτι του διαγράμματος. Είναι 3 cm x 2 cm x 1 cm.

Αυτό το κομμάτι είναι φτιαγμένο από έξι κύβους του 1 cm3 . Με τους μπλε πλαστικούς κύβους φτιάξτε 

ένα κομμάτι του ίδιου μεγέθους με το ξύλινο. Οι μπλε κύβοι έχουν όγκο 1 cm3 ο καθένας.

Ο όγκος του τούβλου στο διάγραμμα είναι 6 cm3.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803
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ΕΡΩΤ1.   Πόσοι κύβοι του  1 cm3 υπάρχουν στο παρακάτω κομμάτι; 

(Χρησιμοποιείστε τους μπλε κύβους για βοήθεια).

………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤ2.  Υπάρχει πιο εύκολος τρόπος για να μετρήσουμε τους κύβους και να βρούμε τον όγκο ενός 
σώματος; Εξηγήστε.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ο όγκος μπορεί να υπολογιστεί, αν πολλαπλασιάσουμε το μήκος κάθε μίας από τις πλευρές του 

σώματος.

Ο όγκος του παραπάνω σώματος μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Όγκος = Μήκος πλευράς α x μήκος πλευράς β x μήκος πλευράς γ

ή

Μήκος x πλάτος x ύψος

4. Επιλέξτε ένα από τα σώματα που σας δίνονται στο πακέτο. Με το χάρακα μετρήστε το μήκος των τριών 

πλευρών του. Μετά υπολογίστε τον όγκο του σώματος. (Βλέπε ερώτηση 3).

5. Με τους πλαστικούς κύβους ελέγξτε τα αποτελέσματα που βρήκατε.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803
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ΕΡΩΤ3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

Σώμα
Μήκος α 

(cm)
Μήκος β 

(cm)
Μήκος γ 

(cm)
Όγκος
(cm3)

Αριθμός μπλε σωμάτων

1

2

3

4

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Όγκος Όγκος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα.

Κύβος Ο κύβος είναι ένα σώμα με έξι επιφάνειες, που έχουν όλες τις ίδιες διαστάσεις και ίσες 

γωνίες η μία προς την άλλη.

Συμμετρικό σχήμα Σαν συμμετρικό σχήμα, στο περιεχόμενο του βιβλίου αυτού, αναφέρεται ένα στερεό με 

συμμετρικό σχήμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τον όγκο του 

χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

Όγκος = μήκος α x μήκος β x μήκος γ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Υπολογίστε τον όγκο των παρακάτω πολύπλοκων, αλλά συμμετρικών σχημάτων.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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5  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΕΝΌΣ ΥΓΡΟΎ     

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ένα υγρό, όπως το νερό, έχει όγκο. Όμως, ένα υγρό δεν έχει συμμετρικό σχήμα. Παίρνει το σχήμα του 
δοχείου που το περιέχει. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τον όγκο ενός υγρού;

ΥΛΙΚΑ
Ογκομετρικός κύλινδρος των 100 cm3

Ποτήρι ζέσεως των 150 cm3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Όταν βάζουμε νερό σε έναν ογκομετρικό κύλινδρο μέχρι μια ένδειξη, ο κύλινδρος περιέχει αυτό τον όγκο 

νερού. Για παράδειγμα, αν προσθέσουμε νερό μέχρι το σημείο ένδειξης 100, ο ογκομετρικός κύλινδρος, 

περιέχει 100 cm3  νερό.

2. Βρείτε σε πόσο όγκο αντιστοιχεί η κάθε γραμμή του κυλίνδρου των 100 cm3. Κάντε το ίδιο και με το 

ποτήρι ζέσεως των 150 cm3.

ΕΡΩΤ1. Βρείτε τις παρακάτω γραμμές στην κλίμακα κάθε κυλίνδρου μέτρησης:

  50,20,80,98 και 91.

ΕΡΩΤ2. Ποιος ογκομετρικός κύλινδρος είναι πιο «ευαίσθητος»; (Ποιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
περισσότερη ακρίβεια;) Γιατί ο ένας είναι πιο «ευαίσθητος» από τον άλλο; 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803
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3. Με τον κύλινδρο των 100 cm3, μετρήστε 50 cm3 νερού. Βάλτε τον κύλινδρο σε μια επίπεδη επιφάνεια. 

Βάλτε νερό μέχρι να φτάσει στην ένδειξη 50 cm3.

4. Για να έχετε μια ακριβή μέτρηση, το μάτι σας πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή με την ένδειξη 50 και ο 

κύλινδρος σε επίπεδη επιφάνεια.

ΕΡΩΤ3.  Αν τα 50 cm3 νερού που βάλαμε στον μακρύ ογκομετρικό σωλήνα, τα βάζαμε στον κοντό, το 
νερό θα έφτανε στην γραμμή των 50 cm3; Τι προβλέπετε;

………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤ4.  Μεταφέρετε το νερό των 50 cm3 στον κοντό ογκομετρικό σωλήνα. Τι παρατηρείτε;

………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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5. Ο όγκος των υγρών μπορεί να υπολογιστεί σε λίτρα και μιλιλίτρα καθώς και σε cm3. Ένα μιλιλίτρο (ml) 

νερού είναι το ίδιο με 1 cm3.

1 mL = 1 cm3

1 L = 1000 mL

ΕΡΩΤ5.   50 cm3 είναι το ίδιο με:

     Α. ……….. ml
     Β. ……….. λίτρο

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Ευαισθησία Η μέτρηση με όργανα, μπορεί να γίνεται ανάλογα με την ευαισθησία τους. Όσο πιο πολύ 

ευαίσθητα είναι, τόσο πιο μεγάλη είναι  η ικανότητα του οργάνου να υπολογίζει μικρές μονάδες. 

Ένας χάρακας που μετράει σε  χιλιοστόμετρα είναι πιο ευαίσθητος από έναν που μετράει σε 

εκατοστόμετρα.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Ανοίξτε μια βρύση, ίσα-ίσα που να στάζει. Βρείτε κάποιον τρόπο να υπολογίσετε τον όγκο μιας σταγόνας νερού, 

με τον ογκομετρικό κύλινδρο.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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6  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΕΝΌΣ ΜΙΚΡΟΎ, ΑΣΎΜΜΕΤΡΟΥ ΣΤΕΡΕΟΎ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν κύλινδρο μέτρησης για να βρούμε τον όγκο ενός μικρού, 
ασύμμετρου σχήματος σώματος, όπως είναι για παράδειγμα η πέτρα; (Η πέτρα πρέπει να είναι αρκετά 
μικρή για να χωρέσει στον  κύλινδρο.) 

Αν βάλουμε μία πέτρα σε ένα ποτήρι ζέσεως, το επίπεδο του νερού ανεβαίνει. Το νερό ανεβαίνει επειδή 
η  πέτρα  καταλαμβάνει  κάποιο  χώρο  στο  ποτήρι  ζέσεως και  εκτοπίζει  το  νερό  προς  τα  πάνω.  Η 
διαφορά της τελικής ένδειξης μείον της αρχικής ένδειξης της στάθμης του νερού ισούται με τον όγκο της 
πέτρας και ονομάζεται εκτόπιση.

ΥΛΙΚΑ
Ογκομετρικός κύλινδρος 100 cm3 

Ποτήρι ζέσεως 150 cm3

Σώμα από πλέξι γκλας 8  cm  x 1 cm x 1 cm

Ποτήρι ζέσεως

Μικρή πέτρα

Χάρακας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Με τον χάρακα βρείτε τον όγκο του σώματος από πλέξι γκλας με πλευρές  8  cm,  1 cm, και  1 cm.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803
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ΕΡΩΤ1.  Ποιος είναι ο όγκος του τούβλου από πλέξι γκλας;

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ο όγκος ενός τούβλου  8  cm  x 1 cm x 1 cm είναι 8 cm3. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη μέθοδο για να βρούμε τον όγκο του ίδιου σώματος.

3. Βάλτε 50 cm3 νερό στον ογκομετρικό κύλινδρο. Τοποθετήστε τον κύλινδρο σε μια επίπεδη επιφάνεια. 

Σημειώστε την ένδειξη στη θέση που βρίσκεται η επιφάνεια του νερού.

4. Κρατήστε τον κύλινδρο σε γωνία. Βάλτε το πλέξι γκλας στο νερό. Φροντίστε ώστε να μην χυθεί 

καθόλου νερό και να είναι αρκετά βαθύ για να καλύψει το τουβλάκι.

5. Ο όγκος του τούβλου είναι ίσος με τη διαφορά της νέας και της προηγούμενης ένδειξης της επιφάνειας 

του νερού. Αφού το τούβλο έχει όγκο 8 cm3, η διαφορά στο επίπεδο του νερού πρέπει να είναι 8 cm3. 

6. Αυτή η μέθοδος υπολογισμού του όγκου ονομάζεται μέθοδος εκτόπισης.

ΕΡΩΤ2.  Ποιοι είναι οι δυο τρόποι υπολογισμού του όγκου ενός συμμετρικού σχήματος;

α) ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

β) ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803
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7. Βρείτε τον όγκο μιας πέτρας, που είναι στερεό ασύμμετρου σχήματος.

8. Βάλτε περίπου 50 cm3 νερό σε έναν κύλινδρο 100 cm3.  Διαβάστε τον ακριβή όγκο νερού.

9. Κρατήστε τον κύλινδρο σε γωνία, όπως στην εικόνα. Βάλτε τη μικρή πέτρα στον κύλινδρο, προσέχοντας 

να μην χυθεί νερό.

10.  Ο όγκος της πέτρας είναι η διαφορά ανάμεσα στον αρχικό όγκο νερού και του νέου όγκου.

ΕΡΩΤ3.   Συμπληρώστε:

Νέος όγκος  ………... cm3 

Αρχικός όγκος ………... cm3 

Όγκος πέτρας ………... cm3

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Στερεό ασύμμετρου σχήματος Το στερεό ασύμμετρου σχήματος που αναφέρεται στις σελίδες του 

βιβλίου, είναι ένα στερεό όπως η πέτρα, που δεν μας επιτρέπει να 

υπολογίσουμε τον όγκο χρησιμοποιώντας κάποιο τύπο.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

1. Με τον ογκομετρικό κύλινδρο, βρείτε τον όγκο ενός ξύλινου τούβλου με την μέθοδο της εκτόπισης. Το 

πρόβλημα που θα χρειαστεί να λύσετε, είναι ότι το ξύλο, επιπλέει στο νερό.

2. Με τον ογκομετρικό κύλινδρο βρείτε τον όγκο ενός σκαγιού από μολύβι.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803
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7  Η ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΣΧΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΌΓΚΟ;  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Με ένα κομμάτι πλαστελίνης μπορούμε να φτιάξουμε πολλά διαφορετικά σχήματα. Τώρα ξέρουμε πώς 
να βρίσκουμε τον όγκο ενός σώματος ανεξάρτητα με το σχήμα του, συμμετρικό ή ασύμμετρο.  Η αλλαγή 
στο σχήμα της πλαστελίνης, προκαλεί αλλαγή στον όγκο της;

ΥΛΙΚΑ
Κύλινδρος μέτρησης 150 cm3

Πλαστελίνη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Φτιάξτε μία μπάλα με την πλαστελίνη

2. Βάλτε νερό περίπου 100 cm3 στον κύλινδρο.

3. Βρείτε τον όγκο της πλαστελίνης με τον κύλινδρο και τη μέθοδο της εκτόπισης. Καταγράψτε την 

απάντησή σας στον πίνακα που δίνεται στην ερώτηση 1.

4. Με το ίδιο κομμάτι πλαστελίνης, φτιάξτε ένα σχήμα φιδιού. Βρείτε τον όγκο της πλαστελίνης σ’ αυτό το 

σώμα. Καταγράψτε την απάντησή σας στην ερώτηση 1.

5. Με το ίδιο κομμάτι, φτιάξτε ένα δίσκο. Βρείτε τον όγκο. Καταγράψτε την απάντησή σας στην ερώτηση 1. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
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ΕΡΩΤ1. Καταγράψτε τον όγκο της πλαστελίνης στον παρακάτω πίνακα.

Σχήμα πλαστελίνης Όγκος cm3

Μπάλα

Φίδι

Δίσκος

ΕΡΩΤ2.   Τι συμβαίνει στον όγκο της πλαστελίνης, όταν αλλάζετε σχήμα;

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Βρείτε αν το υγρό, όπως το νερό, αλλάζει όγκο όταν μεταφέρεται από το ένα δοχείο στο άλλο.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
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8  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΌΓΚΟΥ ΕΝΌΣ ΑΕΡΊΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ένα αέριο, όπως ο αέρας, έχει όγκο. Όπως και το υγρό, έτσι και το αέριο δεν έχει σχήμα αλλά παίρνει  
το σχήμα του δοχείου που βρίσκεται. Αντίθετα με το υγρό, το αέριο μπορεί εύκολα ν’ αλλάξει τον όγκο 
του.  Ένας  μεγάλος  όγκος  αέρα  μπορεί  να  στριμωχτεί  σε  ένα  μικρό  λάστιχο  ποδηλάτου.  Όταν 
υπολογίσουμε τον όγκο ενός αερίου, ο όγκος αυτού του αερίου θα είναι στην ίδια πίεση με αυτή την 
ατμόσφαιρας. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τον όγκο ενός αερίου;

ΥΛΙΚΑ
Ογκομετρικός κύλινδρος 100 cm3

Πλαστικό μπολ

Μπαλόνι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Φουσκώστε λίγο ένα μπαλόνι. Στρίψτε και κρατήστε το λαιμό για να μη βγει ο αέρας.  Πιέστε το μπαλόνι 

για να νιώσετε τον αέρα που έχει μέσα. Τώρα θα βρούμε τον όγκο του αέρα μέσα στο μπαλόνι.

2. Βάλτε νερό στο πλαστικό μπολ περίπου μέχρι τα ¾. Βάλτε το μπαλόνι με τον αέρα κάτω από το νερό. 

Δείτε ότι ο αέρας εκτοπίζει το νερό, γεγονός που δείχνει πως έχει όγκο.

3. Τώρα μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο του αέρα μέσα στο μπαλόνι. Βάλτε τον κύλινδρο μέσα στο 

πλαστικό μπολ με το νερό, πλαγίως, ώστε να μπει νερό.  Φροντίστε ώστε το νερό να παραμείνει μέσα 

στον κύλινδρο,  ανασηκώστε τον  και  τοποθετήστε τον ανάποδα μέσα στο νερό, φροντίζοντας να μείνει 

το νερό μέσα.

4. Αν ο κύλινδρος δεν είναι τελείως γεμάτος με νερό, ξαναπροσπαθήστε.

5. Κρατήστε τον κύλινδρο έτσι ώστε το ανοιχτό στόμιό του να είναι περίπου 2 εκατοστά κάτω από το νερό. 

Προσεχτικά, βάλτε αέρα από το μπαλόνι στον κύλινδρο. 
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6. Αφού το μπαλόνι πιθανόν να περιέχει παραπάνω από 100 cm3 αέρα, γεμίστε τον κύλινδρο με αέρα 

μέχρι το σημείο 100. Μετά ξαναγεμίστε τον κύλινδρο με νερό και βάλτε σ’ αυτόν κι άλλον αέρα από το 

μπαλόνι. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι όλος ο αέρας από το μπαλόνι να μεταφερθεί στον 

κύλινδρο. Να θυμάστε πόσες φορές γεμίσατε τον κύλινδρο με αέρα.

ΕΡΩΤ1.  Πόσες φορές γεμίσατε τον κύλινδρο με αέρα; (Η κάθε φορά αντιπροσωπεύει 150 cm3 αέρα.)

………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤ2.  Ποιος ήταν ο όγκος του αέρα στο μπαλόνι;

………………………………………………………………………………………………………………………

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Ατμοσφαιρική πίεση Η ατμοσφαιρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί ο αέρας πάνω σε μια επιφάνεια. 

Η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται  με το ύψος. Οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική 

πίεση χρησιμοποιούνται για να προβλεφτούν οι καιρικές συνθήκες.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Βρείτε τον όγκο του αέρα στα πνευμόνια σας. Φουσκώστε ένα μπαλόνι με την ανάσα σας. Μετά, βρείτε τον όγκο 

του αέρα μέσα στο μπαλόνι. Συγκρίνετε την χωρητικότητα των πνευμόνων διαφορετικών ατόμων, όπως 

αθλητών και μη αθλητών.
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9  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΗ ΜΆΖΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η μάζα είναι η ποσότητα της ύλης από την οποία αποτελείται ένα σώμα.  Η μάζα επίσης καθορίζει και 
πόσο δύσκολα μετακινείται ένα σώμα.  Ένα σώμα με μεγάλη μάζα περιέχει πολλά μόρια και είναι 
δύσκολο να μετακινηθεί. 

Όλα τα σώματα έχουν μάζα – στερεά, υγρά, ακόμα και τα αέρια. Στο Διεθνές Σύστημα (S.I.), η μονάδα 
της μάζας είναι το χιλιόγραμμο (kg). Ένα χιλιόγραμμο έχει χίλια γραμμάρια (g).

Πώς μπορούμε να βρούμε τη μάζα ενός σώματος.

ΥΛΙΚΑ
Ζυγαριά

Μάζες (Σταθμά)

Ξύλινα τούβλα και τούβλα από πλέξι γκλας

Μια μικρή πέτρα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οποιουδήποτε τύπου ζυγαριά και αν διαθέτετε, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

1. Βάλτε την ζυγαριά σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βρείτε τα παρακάτω μέρη:

Κλίμακα

Δείκτη

Ρυθμιστική βίδα
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2. Γυρίστε τη ρυθμιστική βίδα μέχρι ο δείκτης να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της κλίμακας. 

Σημείωση: Όταν έχετε ρυθμίσει τη βίδα μη την μετακινήσετε ξανά.

3. Τώρα με τη ζυγαριά, μετρήστε την μάζα ενός σώματος. 

Τοποθετήστε το σώμα (ένα τούβλο από πλέξι γκλας στον ένα δίσκο και μερικές μάζες στον άλλο δίσκο. 

Πρώτα, βάλτε τη μεγαλύτερη μάζα των 100 g. Αν είναι πολύ μεγάλη, βάλτε μικρότερη μάζα. Συνεχίστε να 

αλλάζετε μάζες μέχρι που η ζυγαριά να σταθεροποιηθεί. Θυμηθείτε κάθε φορά να ξεκινάτε με τη μεγαλύτερη  

μάζα και να συνεχίζετε με μικρότερη. Ο δείκτης πρέπει να είναι στη μέση της κλίμακας όταν οι δυο δίσκοι  

ισορροπήσουν.

4. Προσθέστε  όλες τις μάζες που χρειάστηκαν για να ισορροπήσουν το σώμα. Αυτή η συνολική μάζα είναι 

η μάζα του σώματος.

ΕΡΩΤ1.    Ποια είναι μάζα του τούβλου από πλέξι γκλας;

………………………………………………………………………………………………………………………
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ΕΡΩΤ2.   Βρείτε τη μάζα μερικών άλλων σωμάτων. Πρώτα εκτιμήστε (μαντέψτε) τη μάζα του σώματος. 
Μετά μετρήστε τη μάζα στη ζυγαριά.

Σώμα Εκτιμώμενη μάζα 
(σε γραμμάρια)

Μάζα που μετρήθηκε 
(σε γραμμάρια)

Πέτρα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Μάζα Μάζα είναι  το μέτρο της αντίστασης ενός σώματος κατά την προσπάθεια αλλαγής της κινητικής 

του κατάστασης. Για παράδειγμα, η μάζα είναι το μέτρο της δυσκολίας που συναντάμε όταν 

θέλουμε να κινήσουμε ένα σώμα που είναι ακίνητο.

Μόριο Ένα μόριο είναι το μικρότερο μέρος μιας ουσίας, το οποίο έχει τις ιδιότητες αυτής της ουσίας.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Βρείτε τη μάζα ενός κομματιού πλαστελίνης σε σχήμα μπάλας. Αν η πλαστελίνη είχε το σχήμα φιδιού ή δίσκου, 

θα άλλαζε η μάζα;
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10  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΗ ΜΆΖΑ ΥΓΡΏΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ζυγαριά για να βρούμε την μάζα ενός υγρού;

ΥΛΙΚΑ
Ζυγαριά

Μάζες (Σταθμά)

Ογκομετρικός κύλινδρος 100 cm3

Ποτήρι ζέσεως

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη επιφάνεια. Σιγουρευτείτε ότι ο δείκτης είναι στο κέντρο της 

κλίμακας. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε τη ρυθμιστική βίδα.

2. Τώρα, με τη ζυγαριά, μετρήστε τη μάζα 50 cm3 νερού. Βρείτε αρχικά τη μάζα ενός ποτηριού ζέσεως. 

Βλέπε ερώτηση 1.
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3. Προσθέστε νερό στον κύλινδρο μέτρησης μέχρι να φτάσει στην ένδειξη 50 cm3.

4. Βάλτε το νερό των 50 cm3 από τον κύλινδρο στο ποτήρι ζέσεως. Βρείτε τη μάζα του ποτηριού ζέσεως 

συν του νερού. Βλέπε ερώτηση 1.

5. Υπολογίστε τη μάζα του νερού.

ΕΡΩΤ1. Συμπληρώστε:

Μάζα ποτηριού ζέσεως + 50 cm3 νερού - ……... g 

                   Μάζα άδειου ποτηριού ζέσεως                - ……... g

                   Μάζα 50 cm3 νερού                                 - ……... g

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Όλα τα υγρά έχουν την ίδια μάζα; Συγκρίνετε τις μάζες 50 cm3 διαφορετικών υγρών.

Υγρό Όγκος

(cm3)

Μάζα

(g)

Νερό 50

50

50
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