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ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ 
  
Για να μετρήσουμε τις διαστάσεις των σωμάτων, δηλαδή το μήκος, το πλάτος και το ύψος, καθώς 
και τις αποστάσεις στην ξηρά, χρησιμοποιούμε σαν μονάδα μέτρησης το μέτρο. Το μέτρο 
συμβολίζεται με μ. ή m (από το αγγλικό meter) 

Υποδιαιρέσεις του μέτρου 
1. Το δεκατόμετρο:  είναι ένα από τα  10  ίσα κομμάτια στα οποία χωρίζουμε ένα μέτρο.  
 (ή παλάμη) Συμβολίζεται με δεκ. ή dm (από το αγγλικό decimeter) 

 1 m = 10 dm   και   1 dm = 1
10

 m  ή  0,1 m 

2. Το εκατοστόμετρο: είναι ένα από τα  100  ίσα κομμάτια στα οποία χωρίζουμε ένα μέτρο.  
 (ή πόντος) Συμβολίζεται με εκατ. ή cm (από το αγγλικό centimeter) 

 1 m = 100 cm   και   1 cm = 1
100

 m  ή  0,01 m 

3. Το χιλιοστόμετρο: είναι ένα από τα  1000  ίσα κομμάτια στα οποία χωρίζουμε ένα μέτρο.  
 (ή χιλιοστό) Συμβολίζεται με χιλ. ή mm (από το αγγλικό millimeter) 

 1 m = 100 mm   και   1 mm = 1
1000

 m  ή  0,001 m  

Πολλαπλάσια του μέτρου 
Ø Το χιλιόμετρο: Συμβολίζεται με χμ. ή km (από το αγγλικό kilometer)  
 1 km = 1000 m   και   1 m = 1

1000
 km  ή  0,001 km 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Άλλα πολλαπλάσια του μέτρου, που σπάνια χρησιμοποιούνται  είναι: 
 P Το εκατόμετρο: Συμβολίζεται με εκατόμ. ή hm (από το αγγλικό hectometer) 

1 hm = 100 m   και   1 m = 1
100

 hm  ή  0,01 hm 

 P Το δεκάμετρο:  Συμβολίζεται με δεκάμ. ή dam (από το αγγλικό decameter) 

1 dam = 10 m   και   1 m = 1
10

 dam  ή  0,1 km 
 

Συμβολικά: 

  :10 

  :10 

x10 

   x10 

m 

dm 

cm 

mm 

  :10 

km 

:1000 x1000 

x10 
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Στην Βρετανία, την Αμερική, την Αυστραλία καθώς και σε παλιές Βρετανικές αποικίες η βασική 
μονάδα μήκους είναι η υάρδα ή γιάρδα (συμβολίζεται με yrd από το αγγλικό yard). Υποδιαιρέσεις 
της γιάρδας είναι: 
 P Το πόδι (συμβολίζεται με ft από το αγγλικό foot) 
 P Η ίντσα (συμβολίζεται με in από το αγγλικό inch) 
Οι σχέσεις  μεταξύ των μονάδων αυτών, αλλά και με το μέτρο είναι: 
 P 1 yrd = 3 ft = 36 in P 1 yrd = 0,9144 m = 91,44 cm 
 P 1 ft = 12 in P 1 ft = 0,3048 m = 30,48 cm 
   P 1 in = 0,0254 m = 2,54 cm 
Στις ίδιες χώρες για μέτρηση μεγάλων αποστάσεων χρησιμοποιούν το μίλι (αγγλικά statute mile), 
που είναι:  1 μίλι = 1.609 m = 1,609 km 

 
 

        
  
 
 

  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να συμπληρωθούν τα κενά: 

 α) 254 cm = …………………….. m 

 β) 730 mm = …………………….. dm = …………………….. cm 

 γ) 0,2 km = ……………………..….. dm = ………………………………………….….. cm 

 δ) 6,4 m = …………………….. dm = …………………….. cm 

 ε) 4,27 km  = ………………………. m = ……………………..………….. dm = ………………………..……………….. cm 

στ) 3.240 mm = …………………….. cm = …………………….. dm = …………………….. m 

2. Να  μετατραπούν τα μήκη στις μονάδες που ζητούνται: 

 α) 2 m = ………….…………….. cm  

 β) 3 dm  7 cm = ………………………………….. m 

 γ) 1 m  2 cm  7 mm =  ……………………….………….. m 

 δ) 2 m  7 dm =  ………………………..……….. cm 

 ε) 35 m  6 dm  8 mm =  ……………………………………... m 

στ) 3 m  21 dm  12 cm =  ………………………..……………….... mm 

3. Να γράψετε με συμμιγείς αριθμούς τα παρακάτω μήκη: 

Οι ναυτικοί χρησιμοποιούν ως 
μονάδα μέτρησης το ναυτικό μίλι 
(nautical mile) 

1 ναυτικό μίλι = 1.852 m 
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 α) 3,75 m = δ)  6,07 m = 

 β) 0,07 m =   ε)  4,906 m = 

 γ) 0,073 m =  

4. Nα γραφτούν τα παρακάτω μήκη, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: 
α) 0,406 m   1,19 m   1,119 m   5,7 m   0,40 m   5,69 m   7,009 m   και   2,89 m 
  < < < < < < < 
β) 103 dm   10,5 m   10.299 mm   0,011 km   1.035 cm 
  < < < <   

5. Nα κάνετε τις παρακάτω πράξεις: 

α) 12 m + 6 m   10 dm + 3 cm  10 mm = 

β) 5 m  6 dm + 7 m  20 cm  33 mm – 3 m  20 dm  40 cm = 

 

6. Nα στρογγυλοποιήσετε: 

α) τα 4.762 mm στο πλησιέστερο m : 

β) τα 152 cm στο πλησιέστερο dm : 

γ) τα 2,76 m στο πλησιέστερο m : 

δ) τα 74 mm στο πλησιέστερο cm : 

 

7. Ένας υδραυλικός αγόρασε μια χαλκοσωλήνα  25 
m  για να φτιάξει μια υδραυλική εγκατάσταση. 
Έκοψε από τη σωλήνα ένα κομμάτι  4,25 m, ένα 

κομμάτι  5 m  75 cm  και ένα κομμάτι  14
2

 m. 

Την υπόλοιπη σωλήνα την  έκοψε σε 5 ίσα 
κομμάτια. Πόσο είναι το μήκος κάθε κομματιού; 

 

Λύση: 

 
8. Ένας οίκος ραπτικής αγόρασε ένα ύφασμα 26 m 

αντί  22 € το μέτρο. Το ύφασμα αυτό μετρήθηκε 
με ένα μέτρο που είναι μικρότερο του 
πραγματικού κατά 13,2 cm. 

α) Ποιο είναι το πραγματικό μήκος του 
υφάσματος; 

β) Πόσο ζημιώθηκε ο οίκος ραπτικής; 

 

Λύση: 
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ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΕΜΒΑΔΟΝ) 
   
Όταν μετράμε την επιφάνεια ενός οικοπέδου ή την επιφάνεια ενός τοίχου ή ενός δαπέδου, την 
επιφάνεια ενός χαλιού ή μιας πόρτας κ.λ.π. χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης το τετραγωνικό 
μέτρο, που είναι ένα τετράγωνο που έχει πλευρά 1 m. Το τετραγωνικό μέτρο συμβολίζεται με m2. 

Υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου 
1. Το τετραγωνικό δεκατόμετρο:  είναι ένα τετράγωνο που έχει πλευρά 1 dm.  
  Συμβολίζεται με dm2  

1 m2 = 100 dm2   και   1 dm2 = 1
100

 m2  ή  0,01 m2 

2. Το τετραγωνικό εκατοστόμετρο:  είναι ένα τετράγωνο που έχει πλευρά 1 cm  
  Συμβολίζεται με cm2  

1 m2 = 10.000 cm2   και   1 cm2 = 
.
1

10 000
 m2  ή  0,0001 m2 

3. Το τετραγωνικό χιλιοστόμετρο:  είναι ένα τετράγωνο που έχει πλευρά 1 mm  
  Συμβολίζεται με mm2  

1 m2 = 1.000.000 mm2   και   1 dm2 = 
. .

1
1 000 000

 m2  ή  0,000 001 m2 

Πολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου 
Ø Το τετραγωνικό χιλιόμετρο: είναι ένα τετράγωνο που έχει πλευρά 1 km.  
 Συμβολίζεται με km2 

1 km2 = 1.000.000 m2   και   1 m = 1
1.000.000

 km  ή  0,0000001 km 

 
Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση μεγάλων επιφανειών, κυρίως αγρών και δασικών 
εκτάσεων, το στρέμμα, που είναι:  1 στρέμμα = 1.000 m2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Συμβολικά: 

x100 

x100 

x100 

m2 

dm2 

mm2 

km2 

:1.000 
στρέμμα 

x1.000 

x1.000 :1.000 
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 :100 
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Άλλα πολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου που χρησιμοποιούνται κυρίως στη Ευρώπη, αλλά όχι 
στην Ελλάδα είναι: 
 P Το τετραγωνικό δεκάμετρο: είναι ένα τετράγωνο που έχει πλευρά 1 dam. 
   Ονομάζεται και αρ (αγγλικά: are) και 
    συμβολίζεται με dam2  
 P Το τετραγωνικό εκατόμετρο: είναι ένα τετράγωνο που έχει πλευρά 1 hm. 
   Ονομάζεται και εκτάριο (αγγλικά hectare) και 
    συμβολίζεται με hm2  
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να συμπληρωθούν τα κενά: 

 α) 15 km2 = ………………………….……………….. m2 = ……………………………..…………………………….. dm2 

 β) 0,634 km2 = …………………………………………. m2 

 γ) 5.682 mm2 = ………………….…..….. cm2 = ……………..………..…….. dm2 = ………………….……………..….. m2 

 δ) 1.850.000 mm2 = ………………………………………. m2 

 ε) 518 dm2  = ………………………………………….. m2 

2. Να  μετατραπούν τα μήκη στις μονάδες που ζητούνται: 

 α)  60 στρέμματα = ………….…………….. m2  β) 0,72 km2 = ………………………………….. στρέμματα 

 γ)  2,5 στρέμματα =  ……………………….………….. m2  δ) 25.670 m2 =  ………………………..……….. στρέμματα 

 ε)  105 dm2 =  ………………………..……….. στρέμματα 

3. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

m2 dm2 cm2 mm2 

2,4567    

 62,137   

  870.250  

   2.030.206 

4. Nα κάνετε τις παρακάτω πράξεις: 

α) 15 m2 + 8 dm2  + 25 cm2  =  ..............................................................................................................  cm2 

β) 0,15 km2  - 55 m2 =  .............................................................................................................................  m2

5. Δύο χωράφια είναι συνολικά  160 
στρέμματα. Το ένα είναι 30 στρέμματα 
περισσότερα από το άλλο. Ποια είναι η 
αξία του καθενός, αν κάθε 
τετραγωνικό μέτρο έχει 17,60 €; 

Λύση: 
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ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ 
  
Ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνει ένα σώμα λέγεται όγκος του σώματος. Όταν μετράμε τον όγκο 
ενός σώματος, όπως π.χ. τον όγκο μιας αποθήκης, μιας δεξαμενής, ενός κιβωτίου κ.λ.π., 
χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο, που είναι ένας κύβος με ακμή 1 m. Το 
κυβικό μέτρο συμβολίζεται με m3. 

Υποδιαιρέσεις του κυβικού μέτρου 
1. Το κυβικό δεκατόμετρο: είναι ένα κύβος που έχει ακμή 1 dm  
  Συμβολίζεται με dm3  

1 m3 = 1.000 dm3   και   1 dm3 = 
.
1

1 000
 m3  ή  0,001 m3 

2. Το κυβικό εκατοστόμετρο: είναι ένα κύβος που έχει ακμή 1 cm  
  Συμβολίζεται με cm3 (μερικές φορές και cc) 

1 m3 = 1.000.000 cm3   και   1 cm3 = 
. .

1
1 000 000

 m3  ή  0,000 001 m3 

3. Το κυβικό χιλιοστόμετρο: είναι ένα κύβος που έχει ακμή 1 mm  
  Συμβολίζεται με mm3  

1 m3 = 1.000.000.000 mm3   και   1 dm3 = 
. . .

1
1 000 000 000

 m3  ή  0,000 000 001 m3 

 
 Όταν χρησιμοποιούμε το  dm3, για να μετρήσουμε όγκο υγρών, το ονομάζουμε λίτρο. 
 Συμβολίζεται με το   ή  L  (από το αγγλικό litre) 

 1  = 1 dm3 = 1.000 cm3  

Υποδιαιρέσεις του λίτρου: 

  Ø δεκατόλιτρο:  Συμβολίζεται με d (από το αγγλικό decilitre)  C 1 d = 1
10

    

  Ø εκατοστόλιτρο:  Συμβολίζεται με c (από το αγγλικό centilitre) C 1 c = 1
100

    

  Ø χιλιοστόλιτρο: Συμβολίζεται με m (από το αγγλικό millilitre) C 1 m = 1
1.000

   

 
 

 

 

 

 
 

 

Συμβολικά: 

Από το αγγλικό 
centimetre cube 

m3 

dm3 

cm3 

mm3 

:1000 x1000 

:1000 

:1000 

x1000 

   x1000 

 

 

d 

c 

m 

:10 

:10 

:10 

x10 

x10 

x10 
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Στην Αμερική, σαν μονάδα όγκου, κυρίως για τη μέτρηση της βενζίνης, χρησιμοποιείται το γαλόνι 
(gal από το αγγλικό gallon)  

 1 gal = 3,785   
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να γίνουν οι μετατροπές: 

 α) 2,55 m3 = ..................................................................................................................  (σε cm3) 

 β) 1.568 cm3 = ..............................................................................................................  (σε dm3) 

 γ) 6.050.000 mm3 = ....................................................................................................  (σε m3)  

 δ) 2 dm3 =.......................................................................................................................  (σε ) 

 ε) 4,3   = .......................................................................................................................  (σε m3) 

στ) 1.500 dm3 = ..............................................................................................................  (σε m3) 

 ζ) 0,85 dm3 =.................................................................................................................  (σε cm3) 

 η) 5.187 m  =................................................................................................................  (σε ) 

 θ) 2.500 m  = ...............................................................................................................  (σε m3) 

2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

cm3 m3 dm3 mm3 

875.000.000    

 0,00028   

  47,51  

   7.400.350.000   
 

3. Στις δεξαμενές ενός εργοστασίου παρα-
γωγής αναψυκτικών υπάρχουν 14.223   
πορτοκαλάδας. Να υπολογίσετε: 

 α) πόσα μεταλλικά κουτάκια των  330 m  θα  
  απαιτηθούν για να τοποθετηθεί η   
  πορτοκαλάδα; 

 β) πόσα περίπου χαρτοκιβώτια των 12  
  κουτιών χρειάζονται για να τοποθετηθούν  
  τα κουτιά με την πορτοκαλάδα; 

Λύση: 

   
ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΜΑΖΑ 
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Η μάζα ενός σώματος φανερώνει την ποσότητα της ύλης από την οποία αποτελείται ένα σώμα. 
Μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το χιλιόγραμμο ή κιλό. Συμβολίζεται με kg  (από το αγγλικό 
kilogram).  
 Υποδιαιρέσεις:  Πολλαπλάσια: 
P το γραμμάριο   P ο τόνος 
 Συμβολίζεται με g ή και gr   Συμβολίζεται με t  
 (από το αγγλικό gram)   (από το αγγλικό ton) 

 1 kg = 1.000 g   και   1 g = 1
1.000

 kg  ή  0,001 kg 1 g = 1.000 mg   και   1 mg = 1
1.000

 g  

P το χιλιοστόγραμμο   ή  0,001 g 
 Συμβολίζεται με mg ή και mgr   
 (από το αγγλικό milligram) 

 1 g = 1.000 mg   και   1 mg = 1
1.000

 g  ή  0,001 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
4 Στις διάφορες συναλλαγές χρησιμοποιούμε τον όρο βάρος αντί του όρου μάζα. Έτσι όταν λέμε 

«βάρος 2 g» ή «βάρος 1 kg»,  εννοούμε αντίστοιχα «μάζα 2 g» ή «μάζα 1 kg». 

4 Ειδικά για το νερό ισχύει:    1 dm3 = 1  = 1 kg  
 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γίνουν οι μετατροπές: 

 α) 750 g = ......................................................................................................................  (σε kg) 

 β) 2,5 kg = .....................................................................................................................  (σε mg) 

 γ) 0,007 t = ..................................................................................................................  (σε g)  

 δ) 3,75 kg =....................................................................................................................  (σε g) 

 ε) 0,35 g  =.....................................................................................................................  (σε mg) 

στ) 3.500 g = ..................................................................................................................  (σε kg) 

 ζ) 6.500 mg = ...............................................................................................................  (σε t)  
2. Να βρείτε πόσα  g  και πόσα  kg  είναι: 

 α) 10 dm3  νερού = .........................................  kg = ..................................................  g 

t 

kg 

g 

mg 

:1000 x1000 

:1000 

:1000 

x1000 

   x1000 

Συμβολικά: 



  Μονάδες Μέτρησης 
 

   9 
Ντικράν Ματοσσιάν – Μαθηματικός  Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης, Σχολικό  Έτος: 2005-2006 
 

 β) 100 cm3  νερού = ......................................  kg = ..................................................  g 

 γ) 1 m3  νερού = ..............................................  kg = ..................................................  g 

 

3. Ένας ασθενής παίρνει καθημερινά  2  
χαπάκια που το καθένα περιέχει  0,1  mg 
θεραπευτικής ουσίας. Να υπολογιστεί: 

 α) η ποσότητα της ουσίας αυτής σε g,που θα 
πάρει ο ασθενής σε ένα μήνα, 

 β) η ποσότητα της ουσίας αυτής σε g,που θα 
πάρει ο ασθενής σε ένα χρόνο. 

 

Λύση: 

 

4. Έχουμε βάρη των 1 kg, 4 kg  και  10 kg. 
Πώς θα μπορέσουμε με αυτά να ζυγίσουμε 
ένα βάρος των 7 kg; 

 
 

Λύση: 

 
5. Ένας αγόρασε δύο κοτόπουλα αντί  16,38 €. 

Θέλει να πουλήσει το πιο μικρό. Τα δύο μαζί 
ζυγίζουν  3,6 kg. Αν βάλουμε καθένα από 
τα κοτόπουλα ξεχωριστά σε μια ζυγαριά για 
να πετύχουμε ισορροπία θα πρέπει να 
προσθέσουμε  400 g  στο δίσκο που 
βρίσκεται το μικρότερο. Ποια είναι η τιμή 
του μικρότερου κοτόπουλου;   

Λύση: 

 

6. Αγοράζουμε  3,5   γάλα. Προκειμένου να 
εξακριβώσουμε αν είναι νοθευμένο με νερό, 
ζυγίζουμε τα  3,5   γάλακτος και βρίσκουμε 
ότι ζυγίζουν  3,602 kg. Αν είναι γνωστό ότι  
1   ανόθευτου γάλακτος ζυγίζει  1,03 kg, 
να εξετάσετε αν η ποσότητα των 3,5  είναι 
νοθευμένη με νερό και, αν ναι, με πόσα 
λίτρα. 

Λύση:  
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ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

  
Για τη μέτρηση του χρήματος κάθε χώρα έχει τη δική της νομισματική μονάδα. Μέχρι το έτος 
2000 επίσημο νόμισμα της Ελλάδος ήταν η δραχμή. Από τη 1η Ιανουαρίου 2001 όμως, στην 
Ελλάδα όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και 
Φινλανδία) επίσημο νόμισμα είναι το ευρώ. Η ισοτιμία (αντιστοιχία) είναι:  

  1 € = 340,75 δραχμές  

Καθημερινά η Τράπεζα της Ελλάδας εκδίδει ένα δελτίο που καθορίζει την ισοτιμία του ευρώ προς 
τα νομίσματα των άλλων χωρών με τις οποίες η χώρα μας έχει συναλλαγές. Το δελτίο αυτό 
στέλνεται σε όλες τις τράπεζες, αλλά δημοσιεύεται καθημερινά και στις εφημερίδες.  
Στο δελτίο αυτό ορίζονται: 
 α) Η τιμή αγοράς: δηλαδή πόσα νομίσματα μιας χώρας πρέπει να εξαργυρώσουμε στην 

τράπεζα για να πάρουμε  1 €.  
  Για παράδειγμα, αν εξαργυρώσουμε  50 $ θα πάρουμε:    50 : 1,2241 = 40,85 € 
 β) Η τιμή πώλησης: δηλαδή πόσα νομίσματα μιας χώρας αγοράζουμε από τη τράπεζα με  1 €.  
 Για παράδειγμα, αν θελήσουμε να αγοράσουμε 50 $ θα πληρώσουμε:  50 : 1,1916 = 41,96 €  
 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (χαρτονομίσματα) της 7ης Οκτωβρίου 2005   
  ΑΓΟΡΑ 

1 ΕΥΡΩ 
ΠΩΛΗΣΗ 
1 ΕΥΡΩ 

 

 Δολάριο ΗΠΑ ($) 1,2241 1,1916  
 Φράγκο Ελβετίας 1,5691 1,5274  
 Δολάριο Καναδά 1,4474 1,4089  
 Κορόνα Σουηδίας 9,4504 9,1990  
 Κορόνα Νορβηγίας 7,9916 7,7790  
 Κορόνα Δανίας 7,5732 7,3717  
 Λίρα Κύπρου (£) 0,5817 0,5662  
 Γεν Ιαπωνίας (ανά 100) (¥) 139,359 135,652  
 Δολάριο Αυστραλίας 1,6167 1,5737  
 Λίρα Αγγλίας (£) 0,6919 0,6735  
 Από τα παραπάνω νομίσματα: 
4το αμερικάνικο δολάριο (dollar) καθώς και η λίρα Κύπρου υποδιαιρούνται σε 100 σεντς (cents) 
4η λίρα Αγγλίας (pound) υποδιαιρείται σε 100 πένες (pennies) 

Ακόμη (για όσους επισκέπτονται την Τουρκία):   1 € = 1,3459 (Νέες) Λίρες Τουρκίας  

 
 
 
 
 

  Ευρώ (€) Συνάλλαγμα 
 

Συμβολικά: 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Πόσα ευρώ είναι  67 δραχμές;  Απάντηση: .......................................................................................  

2. Πόσα ευρώ είναι 1 δολάριο Η.Π.Α.; Απάντηση:  ...............................................................................  

3. Πόσα ευρώ είναι 1 λίρα Αγγλίας; Απάντηση:  ....................................................................................  

4. Θέλουμε να ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Πόσα ευρώ πρέπει να πληρώσουμε για 
συνάλλαγμα 1.400 λιρών Αγγλίας;  

 Απάντηση:  .................................................................................................................................................  

5. Θέλουμε να ταξιδέψουμε στη Τουρκία. Πόσες λίρες Τουρκίας θα αγοράζαμε με 125 € ;  

 Απάντηση:  .................................................................................................................................................  

6. Ένα προϊόν κοστίζει  17,84 $. Σε πόσα € αντιστοιχεί; Απάντηση:  ............................................  

7. Πόσα ευρώ θα μας δώσει η τράπεζα αν εξαργυρώσουμε: 

150 δολάρια ΗΠΑ;  Απάντηση: ................................................................................................................  

128 λίρες Αγγλίας;  Απάντηση: ................................................................................................................  

8. Πόσες δραχμές είναι 43,85 δολάρια ΗΠΑ; Απάντηση: ..................................................................  

9. Πόσες λίρες Κύπρου θα αγοράζαμε με  240 €; Απάντηση: ............................................................  

10. Ένα δερμάτινο σακάκι κοστίζει  134,75 λίρες Τουρκίας. Σε πόσα ευρώ αντιστοιχεί; 

 Απάντηση:  .................................................................................................................................................  

11. Να βρεθεί πόσο κοστίζουν τα χρόνο σε ευρώ, οι σπουδές ενός φοιτητή στην Αμερική, αν το 
μηνιαίο φοιτητικό του συνάλλαγμα είναι 1.100 δολάρια Η.Π.Α. Αν ο φοιτητής σπουδάζει στη 
Κύπρο και χρειάζεται το μήνα, 580 λίρες Κύπρου, πού τον συμφέρει να σπουδάζει στην 
Αμερική ή στην Κύπρο; 

 Απάντηση:   
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ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

  
4 Η ώρα: Συμβολίζεται με h  Υποδιαιρέσεις: 
  (από το αγγλικό hour) P το λεπτό  (1 h = 60 min) 
   Συμβολίζεται με min  (από το αγγλικό minute) 
  P το δευτερόλεπτο  (1 min = 60 s,  1 h = 3.600 s) 
   Συμβολίζεται με s  (από το αγγλικό second) 
Για μεγάλες χρονικές περιόδους χρησιμοποιείται ως μονάδα χρόνου:  
4 Η ημέρα   Πολλαπλάσια: 
   P ο μήνας  (1 μήνας = 30 ημέρες) 
  P το έτος  (1 εμπορικό έτος = 360 ημέρες, 1 πολιτικό έτος = 365 μέρες) 
   P ο αιώνας  (1 αιώνας = 100 έτη)  
   P η  χιλιετία  (1 χιλιετία = 1.000 έτη)   

Ας μιλήσουμε για ημερολόγια… 
 Η περιοδική εμφάνιση του φωτός και του σκότους, οι διαδοχικές φάσεις της Σελήνης, η εναλλαγή 
των εποχών ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τις κυνηγετικές, ποιμενικές και γεωργικές ενασχολήσεις του 
ανθρώπου και τον ανάγκασαν να σχηματίσει ημερολόγια. 

Πολλά τα ημερολόγια που μπορεί να μας παρουσιάσει η ιστορία. Αναφέρουμε παραδειγματικά  μερικά: 

Βαβυλωνιακό. Το Βαβυλωνιακό έτος διαιρούταν σε μήνες των 30 ημερών με ονομασίες που σχετίζονταν με 
τις ασχολίες τους όπως ο ανθισμένος αγρός, η σπορά, η συγκομιδή κ.α. Κάτι δηλαδή παραπλήσιο με τα δικά 
μας Τρυγητής, θεριστής, Αλωνάρης, κ.ο.κ. 

Αιγυπτιακό. Οι Αιγύπτιοι ήταν ο μόνος αρχαίος λαός που χρησιμοποιούσε το ηλιακό έτος, εγκαταλείποντας 
το σεληνιακό μήνα. 

Ελληνικά ημερολόγια. Δεν ήταν ένα, αλλά αρκετά. Πιο γνωστά είναι της Κρήτης, Ιωνίας, Δήλου, Δελφών 
και το Αθηναϊκό που ήταν και το λεπτομερέστερο. 

Εβραϊκό. Οι πρώτοι εβραίοι χρησιμοποιούσαν το ζωδιακό ημερολόγιο αλλά αργότερα καθιερώθηκε το 
ηλιακό ημερολόγιο με 365 ημέρες και ¼ της ημέρας, και τοποθετήθηκε ο πρώτος μήνας της Αιγύπτου ως 
πρώτος του έτους. 

Ρωμαϊκό. Ήταν το ημερολόγιο της πόλεως του Λατίου που το αποδέχτηκαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Είχε 
σεληνιακό ημερολόγιο από 10 μήνες των 30 και 31 ημερών. Τους μήνες τους ονόμαζαν: 1ος, 2ος, κτλ 

 
 
 

Το Ρωμαϊκό ημερολόγιο, που βασίζονταν στις φάσεις της σελήνης, εμφάνιζε πολλές ατέλειες, 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες αποκλίσεις, κυρίως στην εαρινή ισημερία, με 
πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία και τη λειτουργία του κράτους.  Έτσι ο Ιούλιος Καίσαρας 
το 46 π.Χ., ανέθεσε σε Έλληνες Αλεξανδρινούς αστρονόμους με επικεφαλής τον Φλάβιο και τον 
Σωσιγένη, τη ρύθμιση του ημερολογίου. Το Ιουλιανό ημερολόγιο καθιερώθηκε το 45 π.Χ. και 
δέχθηκε αρκετές τροποποιήσεις μέχρι να πάρει τη τελική του μορφή το 8 μ.Χ. … 
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… Το νέο ηλιακό ημερολόγιο ανταποκρινόταν απόλυτα στη διαδοχή των εποχών και η διάρκειά 
του προσδιορίστηκε στις  365 και ¼ της ημέρας ή 365,25 ημέρες ή 365 ημέρες και 6 ώρες. 
Σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις του Έλληνα αστρονόμου Ίππαρχου, τόση λογιζόταν η διάρκεια 
του τροπικού έτους (ο χρόνος από εαρινή σε εαρινή ισημερία). Η μικρή διαφορά καλυπτόταν από 
μια επιπλέον μέρα που προσθέτονταν κάθε τέσσερα χρόνια, μετά την «έκτη προ των καλένδων 
του Μαρτίου» (η 29η Φεβρουαρίου). Έτσι, η ημέρα αυτή, επειδή τη μετρούσαν δυο φορές, 
ονομάζεται ακόμη και σήμερα «δις έκτη» και το έτος που την περιέχει «δίσεκτο». Στο Ιουλιανό 
ημερολόγιο κάθε έτος διαιρούμενο με το 4 είναι δίσεκτο. Το Ιουλιανό ημερολόγιο από τη Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία εισήχθηκε σε όλα τα χριστιανικά έθνη. 

Όμως, γνωρίζουμε ότι,  η πραγματική διάρκεια του τροπικού έτους είναι 365,24219878 
ημέρες  (ή 365 ημέρες 5 ώρες 48 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα). Επομένως το Ιουλιανό ημερολόγιο 
είναι μεγαλύτερο του πραγματικού έτους κατά 365,25 - 365,24219878 = 0,007780122 μέρες. 
Προκύπτει έτσι ένα σφάλμα 11 λεπτών και 14 δευτερολέπτων το χρόνο ή ισοδύναμα μιας ημέρας 
κάθε 128 χρόνια (το Ιουλιανό καθυστερεί σε σχέση με το ηλιακό). Εξαιτίας της απόκλισης αυτής, 
μιάμιση χιλιετία αργότερα η εαρινή ισημερία είχε μετατοπιστεί ημερολογιακά 11 ημέρες πίσω, σε 
σχέση με τα αστρονομικά δεδομένα. 
 

 

Μπροστά στον κίνδυνο να εορτάζονται τα Χριστούγεννα φθινόπωρο και το Πάσχα χειμώνα, ο 
Πάπας Γρηγόριος ο 13ος, με την βοήθεια του αστρονόμου Λίλιο (Lillio) "διέταξεν όπως η μετά την 
4ην Οκτωβρίου 1582 ημέρα, κληθεί 15η Οκτωβρίου κι όχι 5η Οκτωβρίου". Για να μην 
επαναληφθεί το σφάλμα αυτό, όρισε όπως εντός 400 ετών να μην λαμβάνονται 100 δίσεκτα έτη 
όπως γίνεται κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο, αλλά μόνο 97. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο αποτελεί μια 
μικρή διόρθωση του Ιουλιανού. Στο Ιουλιανό ημερολόγιο κάθε τέταρτο έτος είναι δίσεκτο, και ο 
Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες αντί 28. Στο Γρηγοριανό όμως, από τα έτη που διαιρούνται με το 
100, δίσεκτα είναι μόνον αυτά που διαιρούνται και με το 400. Για παράδειγμα, το έτος 1600 ήταν 
δίσεκτο κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο, διότι το 1600 διαιρείται δια του 400, το ίδιο και για το 
Ιουλιανό ημερολόγιο είναι δίσεκτο διότι όλος ο αριθμός 1600 διαιρείται δια του 4. Τα έτη 1700, 
1800, 1900 είναι δίσεκτα για το Ιουλιανό ημερολόγιο, για το Γρηγοριανό όμως δεν είναι διότι οι 
αριθμοί 1700, 1800, 1900, δεν είναι διαιρετοί δια 400. Έτσι το Γρηγοριανό ημερολόγιο θα έχει 97 
δίσεκτα έτη στη διάρκεια 400 ετών, ενώ το Ιουλιανό Ημερολόγιο θα έχει 100 δίσεκτα έτη. 

Όπως και στο Ιουλιανό, οι ημέρες θεωρούνται ότι αρχίζουν τα μεσάνυχτα. Το Γρηγοριανό 
ημερολόγιο σαν ένα καθαρά ηλιακό ημερολόγιο δεν προσπαθεί να συγχρονίσει την έναρξη των 
μηνών με τις φάσεις της σελήνης. 

Η μέση διάρκεια του Γρηγοριανού έτους, που είναι 365,2425 ημέρες, συγκρινόμενη με την 
πραγματική διάρκεια του ηλιακού τροπικού έτους, που είναι 365,24219878 ημέρες, είναι ελαφρά 
μεγαλύτερη. Έτσι, το ημερολόγιο συσσωρεύει αθροιστικά σε σχέση με το ηλιακό έτος ένα σφάλμα 
μιας ημέρας κάθε 3.300 χρόνια περίπου...  
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…Το Νέο ή Γρηγοριανό ημερολόγιο συνάντησε έντονες αντιδράσεις. Τα καθολικά κράτη της 
Ευρώπης το υιοθέτησαν τελικά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια (μετά το 1582), ενώ τα 
προτεσταντικά χρειάστηκαν έναν ακόμη αιώνα. Αγγλία και Αμερική το αποδέχτηκαν μόλις το 1752. 
Το ίδιο συνέβη και στην Ανατολή, όπου όλα τα ορθόδοξα κράτη συνέχισαν να ακολουθούν το 
Ιουλιανό έως τον 20ο αιώνα. Η Ρωσία δεν αποδέχτηκε το νέο ημερολόγιο έως το 1918, οπότε η 
31η Ιανουαρίου ακολουθήθηκε από την 14η Φεβρουαρίου. Κατά συνέπεια, η επέτειος της 
λεγόμενης Οκτωβριανής (25/10) επανάστασης τώρα πέφτει το Νοέμβριο (7/11).  

Η Ελληνική Πολιτεία εφάρμοσε το Γρηγοριανό ημερολόγιο το 1923, όμως η Εκκλησία της 
Ελλάδος συνέχισε να χρησιμοποιεί το Παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά λίγες μέρες αργότερα τα 
πράγματα έμπλεξαν, όταν ήρθε η 25η Μαρτίου και θα έπρεπε να χωριστεί η γιορτή του 
Ευαγγελισμού από την γιορτή της Εθνεγερσίας. Τότε έγινε σαφές ότι η συνύπαρξη δύο 
ημερολογίων θα προκαλούσε προβλήματα. Η Εκκλησία της Ελλάδος, για να αρθεί το αδιέξοδο, 
αποφάσισε να χρησιμοποιεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο για τις θρησκευτικές γιορτές με εξαίρεση τη 
γιορτή του Πάσχα. 

Αλήθεια τι συμβαίνει με τον εορτασμό του Πάσχα; 
Η Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας (325 μ.Χ.) θέσπισε τον εξής κανόνα για τον εορτασμό του 

Πάσχα: «το Πάσχα δέον να εορτάζεται την πρώτην Κυριακήν μετά την πανσέληνον, ήτις συμβαίνει 
μετά την εαρινήν ισημερίαν ή και κατά ταύτην την ημέραν της ισημερίας. Εάν η πανσέληνος αύτη 
συμπέσει ημέραν Κυριακήν, το Πάσχα εορτάζεται την επομένην Κυριακήν». Η ως άνω Σύνοδος 
συνήλθε όταν η ισημερία συνέβη την 21η Μαρτίου. 

Το Πάσχα των Ορθοδόξων όμως δεν συμπίπτει με το Πάσχα των Δυτικών για δύο λόγους. 
Πρώτον, οι Δυτικοί θεωρούν την 21η Μαρτίου εαρινή ισημερία με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Οι 
Ορθόδοξοι θεωρούν την ίδια αυτή ημέρα ως ισημερία με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Έτσι, λοιπόν, εάν 
μεταξύ 21ης Μαρτίου με το Γρηγοριανό ημερολόγιο και της 21ης Μαρτίου, με το Ιουλιανό, συμβεί 
πανσέληνος, οι Ορθόδοξοι δεν την θεωρούν Πανσέληνο του Πάσχα, ενώ, αντίθετα, την θεωρούν 
αυτοί που τηρούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Δεύτερον, οι Ορθόδοξοι υπολογίζουν τις 
πανσελήνους δια του κύκλου του Μέτωνος που στηρίζεται στο Ιουλιανό έτος των 365 ημερών και 
6 ωρών και παρέχει την εποχή της πανσελήνου 2 ώρες αργότερα από την πραγματική κάθε 19 
έτη, από το 325 μ.Χ., έως σήμερα, έγινε λάθος 5 ημερών ως προς τον υπολογισμό της 
Πανσελήνου του Πάσχα. Οι Δυτικοί υπολογίζουν την ημέρα του Πάσχα με μέθοδο, όπως φαίνεται 
πιο ακριβέστερη. 

Τι είναι οι Παλαιοημερολογίτες; 
Ορισμένες Ορθόδοξες εκκλησίες όπως αυτές της Ρωσίας, της Σερβίας, της Ιερουσαλήμ, της 

Αρμενίας, καθώς  και μερικοί επίσκοποι της Ελλάδας δεν αποδέχτηκαν το Αναθεωρημένο 
Ιουλιανό ημερολόγιο. Αυτοί οι Παλαιοημερολογίτες θα γιορτάζουν τη Γέννηση της 25ης 
Δεκεμβρίου με το Ιουλιανό ημερολόγιο, δηλαδή την 7η Ιανουαρίου του Γρηγοριανού μέχρι το 
2100. Όλες οι Ανατολικές εκκλησίες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Ιουλιανό Πάσχα με μόνη 
εξαίρεση την Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας, που έχει υιοθετήσει το Γρηγοριανό Πάσχα.   
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Ζώνη Ώρας 
Οι Ζώνες Ώρας είναι περιοχές της Γης που έχουν θεσμοθετήσει την ίδια ώρα που αναφέρεται 

ως τοπική ώρα. Παλιότερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την τοπική ηλιακή ώρα με αποτέλεσμα 
να υπάρχει μικρή διαφοροποίηση της ώρας από πόλη σε πόλη. Καθώς οι τηλεπικοινωνίες 
βελτιώνονταν και οι σιδηρόδρομοι επεκτείνονταν αυτό γινόταν όλο και πιο αντιληπτό. Οι ζώνες 
ώρας διόρθωσαν μερικώς το πρόβλημα θέτοντας τα ρολόγια μιας περιοχής στην ίδια μέση ηλιακή 
ώρα. Οι ζώνες ώρας γενικά έχουν κέντρο τους μεσημβρινούς του μήκους που είναι πολλαπλάσιο 
των 15° κι έτσι οι γειτονικές ζώνες ώρας έχουν διαφορά μεταξύ τους μία ώρα. Παρ' όλα αυτά η 
μία ώρα διαφοράς δεν είναι καθολική, καθώς το σχήμα των ζωνών ώρας είναι ακανόνιστο επειδή 
συνήθως ακολουθούν τα σύνορα επαρχιών ή κρατών. 

Όλες οι ζώνες ώρας ορίζονται σε σχέση με την Coordinated Universal Time (UTC). Το σημείο 
αναφοράς των ζωνών ώρας είναι ο Πρώτος Μεσημβρινός (γεωγραφικό μήκος 0°) που περνά από 
το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς στο Λονδίνου. Για αυτό το λόγο πολλές φορές ο όρος 
Μέση Ώρα Γκρήνουιτς (GMT) συχνά χρησιμοποιείται (π.χ. από το BBC) για να αναφερθεί μια 
"βασική ώρα" με την οποία όλες οι άλλες ζώνες ώρας είναι σχετικές. Ο όρος UTC πάντως είναι ο 
επίσημος όρος που χρησιμοποιείται σήμερα για τον χρόνο που ορίζεται από ατομικές μετρήσεις 
χρόνου ξέχωρα από την ώρα που ορίζεται από αστρονομικές παρατηρήσεις που γίνονταν 
παλιότερα στο Γκρήνουιτς. 
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Πηγές: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Γρηγοριανό_ημερολόγιο 
http://www.sansimera.gr/files/show.php?id=56 
http://www.sporeas.gr/dataday.html 
http://www.iospress.gr/ios1997/ios19970105a.htm 
http://www.eortologio.gr/arthra/paschalion.htm 
http://www.timeanddate.com/calendar/ 
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=591287&lngDtrID=252 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17618&m=P32&aa=1 
http://www.astro.gr/predictions/bonus/zones/zones.html 
http://coinsmania.tripod.com/Calendar/calendar_info.htm 
http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc 
http://www.worldtimezone.com/  
http:// el.wikipedia.org/wiki/Ζώνη_Ώρας 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γίνουν οι μετατροπές: 

 α) 5 h  45 min = ...........................................................................................................  (σε min) 

 β) 3h  25 min = ............................................................................................................  (σε min) 

 γ) 1,5 h  25 min = ........................................................................................................  (σε min)  

 δ) 2h  35 min  10s =.....................................................................................................  (σε s) 

 ε) 175 min  65 s  = .......................................................................................................  (σε s) 

στ) 90 min  35 s = .........................................................................................................  (σε s) 

 ζ) 2,5 h  150 min = ......................................................................................................  (σε s)  
 

2. Να βρείτε τα παρακάτω αθροίσματα: 

α) 5 min 20 s + 15 min 55 s = 
 

 

β) 1 h 55 min 45 s + 3 h 15 min 20 s = 
 

 

γ) 6 h 20 min 30 s + 3 h 35 min 40 s = 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/
http://www.sansimera.gr/files/show.php?id=56
http://www.sporeas.gr/dataday.html
http://www.iospress.gr/ios1997/ios19970105a.htm
http://www.eortologio.gr/arthra/paschalion.htm
http://www.timeanddate.com/calendar/
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=591287&lngDtrID=252
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17618&m=P32&aa=1
http://www.astro.gr/predictions/bonus/zones/zones.html
http://coinsmania.tripod.com/Calendar/calendar_info.htm
http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc
http://www.worldtimezone.com/
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δ) 3 ημέρες 15 h 35 min + 2 ημέρες 10 h 25 min = 
 
 

 

3. Να βρείτε τις παρακάτω διαφορές: 

α) 14 min 20 s - 10 min 30 s = 
 
 

β) 6 h 30 s - 2 h 40 s = 
 
 
 

γ) 3 ημέρες 10 h - 2 ημέρες 22 h = 
 

 
 

4. Να ποια χρονική διάρκεια είναι μεγαλύτερη σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 α) 3,5 h  …………  315 min β) 55 min  …………  54 min 70s γ) 110 min  …………  1,5 h 

 δ) 2 h  …………  119 min 65 s ε) 2,5 μέρες  …………  51 h 
 

5. Μια βρύση, η οποία είναι χαλασμένη, στάζει 
ανά 3 s  μια σταγόνα νερού όγκου  40 mm3. 
Να βρείτε τον όγκο νερού σε dm3 που θα 
έχει στάξει η βρύση: 

 α) σε 12 h 
 β) σε μια εβδομάδα 
 

Λύση: 

 

6. Η παροχή μιας βρύσης σε νερό είναι 5  το 
λεπτό. Σε πόσο χρόνο η βρύση αυτή θα 
γεμίσει το μισό ενός δοχείου με διαστάσεις 2 
m, 1,5 m, και 0,80 m; 

 

 

 

Λύση: 
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ΜΕΡΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ 
 
Για παράδειγμα: τι μέρα γεννηθήκατε, αν έχετε γεννηθεί στις 17/09/2002; 
 
1.  Μετρήστε πόσες μέρες έχει από την 1η Γενάρη ως την ημέρα που γεννηθήκατε το συγκεκρι-

μένο έτος γέννησής σας. 
Ονομάστε το αποτέλεσμα Α.     Α = ................... 

 [31+28+31+30+31+30+31+31+17=260  →  Α = 260] 
 
2. Ονομάστε Β το έτος που γεννηθήκατε.  Β = ...................... 
 [2002  →  Β = 2002] 
 
3.  Υπολογίστε το Β - 1. 

Ονομάστε το αποτέλεσμα Γ.     Γ = ................... 
 [2002 – 1 = 2001  →  Γ = 2001] 
 
4.  Βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης  Γ : 4. 

Ονομάστε αυτό το πηλίκο Δ.     Δ = ................... 
 [το πηλίκο της διαίρεσης  2001:4 είναι  500  →  Δ = 500] 
      
5.  Υπολογίστε το άθροισμα   Α + Β + Δ. 

Ονομάστε το αποτέλεσμα Ε.     Ε = ................... 
 [2002 + 260 + 500 = 2762  →  Ε = 2762] 
 
6.  Βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης  Ε : 7. (Ποιες είναι οι πιθανές τιμές του υπολοίπου;) 

Ονομάστε το αποτέλεσμα Ε.     Υπόλοιπο = ................... 
 [Το υπόλοιπο της διαίρεσης 2762:7 είναι  4  →  Υπόλοιπο = 4] 
 
7.  Βρείτε την ημέρα των γενεθλίων σας συμβουλευόμενοι τον παρακάτω πίνακα.  
 

Υπόλοιπο 0 1 2 3 4 5 6 
Ημέρα  
Γέννησης 

Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη 

[Η ζητούμενη ημέρα είναι Τρίτη] 

Πηγή: Σωκράτης Ντριάνκος (ΣΔΕ Νεάπολης) 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 

 
1. Βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης  αριθμός έτους : 19 

 Ονομάστε το αποτέλεσμα α     α = ................... 
 

2. Βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης  αριθμός έτους : 4 
 Ονομάστε το αποτέλεσμα β     β = ................... 

 
3. Βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης  αριθμός έτους : 7 

 Ονομάστε το αποτέλεσμα γ     γ = ................... 
 

4. Υπολογίστε την τιμή της παράστασης:  Α = 19.α  + 16 = ……………………. 
    
5. Βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης  Α : 30 

Ονομάστε το αποτέλεσμα δ     δ = ................... 

6. Υπολογίστε την τιμή της παράστασης:   Β = 2.β + 4.γ + 6.δ = 
 
7. Βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης  Β : 7 

Ονομάστε το αποτέλεσμα φ     φ = ................... 
 
8. Αντικαταστήστε  τα  δ, φ στην  παράσταση :  Π =  3 + δ + φ 
 
 
Η ημερομηνία του ΠΑΣΧΑ του έτους  ............... είναι   Π   ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
 
Αν  Π > 30, τότε το ΠΑΣΧΑ  γιορτάζεται  την    Π-30  ΜΑΙΟΥ             

 

Πηγή: Σωκράτης Ντριάνκος (ΣΔΕ Νεάπολης) 



  Μονάδες Μέτρησης 
 

   20 
Ντικράν Ματοσσιάν – Μαθηματικός  Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης, Σχολικό  Έτος: 2005-2006 
 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1. Μήπως γνωρίζετε κάποιον που δεν μπορεί να γιορτάζει κάθε χρόνο τα γενέθλιά του; Αν ναι, 
ξέρετε γιατί; 

2. Ξέρετε γιατί κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία δεν έχουμε και την ίδια ημέρα;  

3. Μία χιλιετηρίδα έχει  .......................................................  αιώνες 

 .......................................................  έτη 

 .......................................................  μήνες 

 .......................................................  ημέρες 

 

4. Ποια από τα έτη 1896,1904,1908,1956,2000,2004,1900,2100,2200,1897,1821,1959 είναι 
δίσεκτα; 

 ...........................................................................................................................................................................   

 
5.  Ο Στρατής γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 

1972. Πόσων ετών, μηνών και ημερών θα 
είναι στις 17 Νοεμβρίου του 2002. 

 

 
 
 
 

6. Αν το κάθε ημερολογιακό έτος είχε 364 ημέρες, θα είχε ……………. εβδομάδες και …………….. 
ημέρες. Τι ημέρα θα ήταν η Πρωτοχρονιά του επόμενου έτους και γιατί;  

7. Το 2003 έχει …………………….εβδομάδες και ………….ημέρες. Αν η Πρωτοχρονιά του 2001 ήταν 
ημέρα Δευτέρα, τι ημέρα θα είναι η Πρωτοχρονιά του 2003 και γιατί;  

 

8. Τι ημέρα ήταν  25η Μαρτίου του 1940; 

9. Τι ημερομηνία θα είναι το Πάσχα του 2007; 

Πηγή: Δραγανιδάκη Στυλιανή 
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

1. Μήπως γνωρίζετε κάποιον που δεν μπορεί να γιορτάζει κάθε χρόνο τα γενέθλιά του; Αν ναι, 
ξέρετε γιατί; 

2. Ξέρετε γιατί κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία δεν έχουμε και την ίδια ημέρα;  

3. Ο Φεβρουάριος του 2002 είχε    ………………………. ...........   ημέρες 

  ……………………….............   ώρες (h) 

  ......................................   λεπτά (min) 

 .......................................   δευτερόλεπτα (s) 

4. Ποια από τα έτη 1896,1904,1908,1956,2000,2004,1900,2100,2200,1897,1821,1959 είναι 
δίσεκτα; 

 ...........................................................................................................................................................................   

 
5.  Η Κατερίνα γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου του 

1970 και η κόρη της στις 12 Ιουλίου του 
2001.Τι διαφορά ηλικίας έχει μάνα και κόρη;  

 
 

 
 
 
 

6. Αν το κάθε ημερολογιακό έτος είχε 364 ημέρες, θα είχε ……………. εβδομάδες και …………….. 
ημέρες. Τι ημέρα θα ήταν η Πρωτοχρονιά του επόμενου έτους και γιατί;  

7. Το 2004 έχει …………………….εβδομάδες και ………….ημέρες. Αν η Πρωτοχρονιά του 2003 ήταν 
ημέρα Τετάρτη, τι ημέρα θα είναι η Πρωτοχρονιά του 2004 και γιατί;  

 

8. Τι ημερομηνία ήταν το Πάσχα του 1922; 

9. Τι ημέρα θα είναι  15 Αυγούστου  του  2006; 

Πηγή: Δραγανιδάκη Στυλιανή 
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

1. Μήπως γνωρίζετε κάποιον που δεν μπορεί να γιορτάζει κάθε χρόνο τα γενέθλιά του; Αν ναι, 
ξέρετε γιατί; 

2. Ξέρετε γιατί κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία δεν έχουμε και την ίδια ημέρα;  

3. Οι 3650 ημέρες είναι .......................................................... .  χρόνια 

 Οι 36500 ημέρες είναι ........................................................... χρόνια  

 Οι 1850 ημέρες είναι .............................................................. χρόνια  

 Οι 29200 ημέρες είναι ………………… .......................................  χρόνια 

4. Ποια από τα έτη 1896,1904,1908,1956,2000,2004,1900,2100,2200,1897,1821,1959 είναι 
δίσεκτα; 

 ...........................................................................................................................................................................   

 

5. Αν το κάθε ημερολογιακό έτος είχε 364 ημέρες, θα είχε ……………. εβδομάδες και …………….. 
ημέρες. Τι ημέρα θα ήταν η 25η Μαρτίου του επόμενου έτους και γιατί;  

6. Το 2004 έχει …………………….εβδομάδες και …………… ημέρες. Αν η 25η Μαρτίου του 2003 ήταν 
ημέρα Τετάρτη, τι ημέρα θα είναι η 25η Μαρτίου του 2004 και γιατί;  
 

7. Τι ημερομηνία ήταν το Πάσχα του 1996; 

8. Τι ημέρα θα είναι  Χριστούγεννα  του  2008; 

 

Πηγή: Δραγανιδάκη Στυλιανή 



  Μονάδες Μέτρησης 
 

   23 
Ντικράν Ματοσσιάν – Μαθηματικός  Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης, Σχολικό  Έτος: 2005-2006 
 

Ενδιαφέροντες δικτυακοί τόποι για τις μονάδες μέτρησης: 
  
Ø http://www.joshmadison .com/software  (διαθέτει ένα πρόγραμμα μετατροπής από μια 

μονάδα σε άλλη) 
Ø http://www.teiher.gr/users/kutrulis/Monades/Sistimata_monadon.htm (μια αρκετά πλήρης 

ιστοσελίδα ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!) 
Ø http://www.unc.edu/~rowlett/units/   (μια καλή ιστοσελίδα για πλοήγηση στον κόσμο της 

μέτρησης και των μονάδων της [ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ!) 
Ø http://www.edhelper.com/measurement.htm (ασκήσεις και προβλήματα με μονάδες 

μετρήσεων) 
Ø http://www.bbc.co.uk/skillswise/tutors/lessonplans/measuring/index.shtml (ασκήσεις και 

προβλήματα με μονάδες μετρήσεων) 
Ø http://members.aol.com/profchm/metric.html 
Ø http://sciencespot.net 
 

 
 
 

  

Ø Έχουμε ένα δοχείο  24  κιλών γεμάτο λάδι και  3  δοχεία άδεια που χωρούν το πρώτο  10 
kg, το δεύτερο  12 kg  και το τρίτο  6 kg  λάδι. Χρησιμοποιώντας μόνο τα δοχεία αυτά να 
μοιράσετε εξίσου το λάδι στα τρία δοχεία. 

Ø Από  10  σακιά λίρες το ένα περιέχει κάλπικες που ζυγίζουν  7 g   η μια αντί  8 g. Μπορείτε 
με μια μόνο ζύγιση να βρείτε ποιο σακί περιέχει τις κάλπικες λίρες;  

http://www.joshmadison
http://www.teiher.gr/users/kutrulis/Monades/Sistimata_monadon.htm
http://www.unc.edu/~rowlett/units/
http://www.edhelper.com/measurement.htm
http://www.bbc.co.uk/skillswise/tutors/lessonplans/measuring/index.shtml
http://members.aol.com/profchm/metric.html
http://sciencespot.net

