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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να είναι επιστημονικά σωστές. 

1. …………….. ονομάζεται κάθε ποσότητα που μπορεί να μετρηθεί. 

2. Μέτρηση είναι η διαδικασία …………….. ομοειδών μεγεθών. 

3. …………….. μεγέθη ονομάζονται τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή 

ενός φυσικού ……………… 

4. Μονάδα …………… ονομάζεται ένα μέγεθος με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να 

μετρήσουμε ένα ……………… μέγεθος. 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες γράφοντας 

στο τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα το γράμμα Σ για τις σωστές προτάσεις 

και το γράμμα Λ για τις λανθασμένες 

1. Το cm είναι μονάδα μέτρησης του χρόνου. 

2. 1 h= 3.600 s 

3. Το mg είναι μονάδα μέτρησης της μάζας. 

4. 10 min= 6000s 

5. 2km= 20.000 m 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να εκφράσετε σε μέτρα (m) τα παρακάτω μήκη: 

α) 0,65 km  β) 45 dm  γ) 350 cm  δ) 950 mm 

 

B2. Να βρείτε σε πόσα δευτερόλεπτα (s) αντιστοιχούν οι παρακάτω χρόνοι: 

α) 30 min  β) 8 h  γ) 2000 ms 

B3. Να εκφράσετε σε kg τις παρακάτω μάζες: 

α) 0,045 tn  β) 3100 g  γ) 5000 mg 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να υπολογίσετε τα μεγέθη που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα και να τον 

συμπληρώσετε αφού τον μεταφέρετε στο τετράδιό σας 

km m dm cm mm 

 2    

0,03     

   400  

  35   

    500 

 

  

Γ2. Έστω τα μήκη d1= 0,8 km και d2= 800.000 cm. 

      Ποιο από τα δύο μήκη είναι μεγαλύτερο; 

      Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το ένα μήκος από το άλλο; 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε μία σχολική τάξη γυμνασίου μετρήσανε τα ύψη των μαθητών και βρήκανε ότι 2 μαθητές 

έχουν ύψος 1,63 m, 3 έχουν ύψος 1,56 m, 4 έχουν 1,58 m, 2 έχουν 1,67 m και 2 έχουν 1,60 

m. 

α) Ποια είναι η μέση τιμή του ύψους των μαθητών αυτής της τάξης; 

β) Αν στην τάξη προστεθούν 3 μαθητές λυκείου, από τους οποίους οι 2 έχουν ύψος 1,80 m, 

τότε το μέσο ύψος της τάξης αυξάνεται κατά 3 cm. Να υπολογίσετε το ύψος του τρίτου 

μαθητή. 

 


