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    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1ο – 2ο ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 

«ΜΟΝΑΔΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ» 

                                                ΘΕΩΡΙΑ 

 

                Βιβλίο Μαθητή 
                Κεφ.61    «Μετρώ επιφάνειες» ….…………σελ. 148    θεωρία  και  εφαρμογή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                             
 

Εμβαδό ενός επίπεδου σχήματος είναι ο αριθμός 
που εκφράζει το αποτέλεσμα της σύγκρισής του 
με ένα άλλο επίπεδο σχήμα το οποίο 
θεωρούμε μονάδα μέτρησης.   

 
 
 
Η σκιασμένη επιφάνεια του σώματος 
είναι 6 τ.εκ. ή έχει εμβαδό 6 τ.εκ. 

Βασική μονάδα μέτρησης της επιφάνειας είναι 
το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.), που είναι ένα 
τετράγωνο με μήκος πλευράς 1 μ. 
 
Α. Υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου είναι: 

 το τετραγωνικό δεκατόμετρο (τ.δεκ.), 

 το τετραγωνικό εκατοστόμετρο (τ.εκ.), 

 το τετραγωνικό χιλιοστόμετρο (τ.χιλ.). 

  

  

1 τ.μ. = 100 τ.δεκ.  
 
1 τ.δεκ. = 100 τ. εκ.  
 
1 τ.εκ. = 100 τ.χιλ.  
 
1 τ.μ.=100 τ.δεκ.=10.000 τ.εκ.=1.000.000 
τ.χιλ. 

Β. Πολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου είναι: 
 το στρέμμα (στρέμ.). 

 το τετραγωνικό χιλιόμετρο (τ.χμ.). 
  

  

1 στρέμ. = 1.000 τ.μ. 
 
1 τ.χμ. = 1.000 στρέμ.=1.000.000 τ.μ. 
 

Για να μετατρέψουμε μία μονάδα μέτρησης της 
επιφάνειας στην αμέσως μικρότερή 
της  πολλαπλασιάζουμε με το 100, ενώ στην 
αμέσως μεγαλύτερή της, διαιρούμε με το 100. 
Στα πολλαπλάσια οι μετατροπές γίνονται με το 
1.000. 

  

 

  Βασικές μαθηματικές έννοιες    Παραδείγματα 
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       Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση: 
 

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις: Σωστό Λάθος 

 Το εμβαδό ενός ορθογωνίου εξαρτάται από την περίμετρό του.  
  

 Το εμβαδό ενός ορθογωνίου εξαρτάται από το μήκος και το πλάτος του.    

 20 τ.μ. = 2.000 τ.δεκ. = 200.000 τ.εκ.   

 

    ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

1. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές: 
 

3 τ.μ.  5 τ.δεκ. = …………… τ.δεκ.                                                                           

2 τ.μ. 52 τ. δεκ. 35 τ. εκ. = ………… τ.εκ 

6 τ.εκ.  2 τ.χιλ. = …………. τ.χιλ. 

1 τ.μ.  5 τ.δεκ.  9 τ.εκ. = …………. τ.εκ.  

2 τ.μ.  75 τ.δεκ. = …………. τ.δεκ.  

7 τ.εκ.  5  τ.χιλ. = …………. τ.χιλ. 

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

 
      93 τ.εκ. = ______ τ.χιλ.                                              3 τ.μ. 60 τ.δεκ. 9 τ.εκ. = ______ τ.εκ.  

1 6.000 τ.μ. = ______ στρέμ.                                                 250/1.000 στρέμ. = ______ τ.μ.  

     21 τ.δεκ. = ______ τ.εκ.                                                       48.000.000 τ.εκ. = ______ στρέμ.  

36.000 τ.χιλ. = ______ τ.εκ.                                                              800,01 τ.χμ. = ______ τ.μ. 

 
3. Να συγκρίνεις τις παρακάτω επιφάνειες χρησιμοποιώντας τα σύμβολα <, > ή =:  

12.000 τ.μ. __ 12 στρέμ.                                                   408/100 τ.μ.__ 405 τ.μ.  

       75 τ.εκ. __ 750 τ.χιλ.                                                           0,9 τ.μ. __ 9 τ.δεκ. 

     300 τ.εκ. __ 3 τ.δεκ.                                                           345 τ.χμ. __ 34.500 στρέμ.  

6 τ.μ. 4 τ.εκ. __ 6,04 τ.μ.                                                            95 τ.μ. __ 0,095 στρέμ.  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
1ο  Πρόβλημα  

Δύο χωράφια έχουν συνολική επιφάνεια 16 στρέμματα. Η επιφάνεια του ενός είναι 3 

στρέμματα μεγαλύτερη από του άλλου. Ποια είναι η τιμή πώλησης κάθε χωραφιού, αν κάθε 

τετραγωνικό μέτρο τους πουλιέται 2,35 €; 

Λύση: 

 

 

Απάντηση: 

 

2ο  Πρόβλημα  

Μια πλατεία έχει εμβαδό 640 τ.μ. Στη μια πλευρά της έχει ένα τετράγωνο παρτέρι με εμβαδό το 

1/40 του εμβαδού της πλατείας και στην άλλη ένα ορθογώνιο παρτέρι με εμβαδό το 1/32 του 

εμβαδού της πλατείας. Πόσα τ.δεκ. είναι το εμβαδό κάθε παρτεριού;  

Λύση: 

 

 

Απάντηση: 

 

3ο  Πρόβλημα 

Αν όλα τα μαθήματα του βιβλίου των μαθηματικών τα γράφαμε σε συνεχόμενο ρολό χαρτιού 

(πάπυρο) με πλάτος 1 μέτρο, πόσα μέτρα θα ήταν το μήκος του για να χωρέσουν όλες οι σελίδες 

του βιβλίου των Μαθηματικών;  

Λύση  

 

 

 

Aπάντηση: 
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Πλάνο Εργασιών 

1ο Μάθημα 

- Διάβασμα τη θεωρία στη σελίδα 148 Β.Μ. και την εφαρμογή στην ίδια σελίδα . 

- Διάβασμα τη θεωρία της σελίδας 1. 

- Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση σελ. 2 

- Ασκήσεις  1 και 2,  σελ. 2 

 

  2ο Μάθημα 

- Άσκηση 3, σελ. 2 

- Προβλήματα σελ. 3 

 

 

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 (Αν σας αρέσει να της το αφιερώσετε την Κυριακή 10 Μαϊου, που είναι η γιορτή της)!!!  

 

                                                                    https://safeyoutube.net/w/RVP6 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/RVP6
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ΣΤ1 

ΦΥΣΙΚΗ  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ» 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ» 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ  σελ. 94 – 101   και 

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  σελ.122 – 135 

 

1. Σημειώστε ποια αντικείμενα και υλικά έλκονται και ποια δεν έλκονται από τους μαγνήτες. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΚΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΛΚΕΤΑΙ 

μολύβι ξύλο   

πρόκα ατσάλι   

δαχτυλίδι χρυσός   

σύρμα από καλώδιο χαλκός   

ποτήρι γυαλί   

συνδετήρας σίδηρος   

αλουμινόφυλλο αλουμίνιο   

 

 

 

2. Να συγκρίνετε έναν ηλεκτρομαγνήτη με έναν μόνιμο μαγνήτη.  

(ομοιότητες και διαφορές): 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… .. 
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3.  Φανταστείτε ότι σας δίνονται τρεις όμοιες ράβδοι. Οι δύο είναι μαγνήτες και η μία 

σιδερένια. Πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε ποια είναι η σιδερένια; 

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

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

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

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

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

 

4. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι μαγνήτες ανάλογα με: 

α. το σχήμα τους; 

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

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

β. τον τρόπο δημιουργίας τους; 

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

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

 

5.Να συγκρίνετε έναν ηλεκτρομαγνήτη με έναν μόνιμο μαγνήτη.  

(ομοιότητες και διαφορές) 

 

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

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

........................................... 
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6.Συμπληρώστε με Σ για Σωστό και Λ για Λάθος. 

 

 Η μαγνητική δύναμη ασκείται μόνο με επαφή. 

 Όταν μέσα από έναν αγωγό ρέει ηλεκτρικό ρεύμα, τότε ο 

αγωγός αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. 

 Οι φυσικοί μαγνήτες δημιουργήθηκαν λόγω του μαγνητικού 

πεδίου της Γης. 

 Οι μαγνήτες έλκουν όλα τα μέταλλα. 

 Οι ομώνυμοι πόλοι ενός μαγνήτη έλκονται. 

 Η Γη είναι ένας μεγάλος μαγνήτης. 

 Ο βόρειος μαγνητικός πόλος της Γης βρίσκεται κοντά στον 

βόρειο γεωγραφικό πόλο της. 

 Ο ηλεκτρομαγνήτης διατηρεί τις μαγνητικές του ιδιότητες ακόμα 

και όταν δεν διαρρέεται από ρεύμα. 

 Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά αποτελέσματα, αλλά 

δεν μπορεί να συμβεί το αντίστροφο. 

 

7. Συμπληρώστε τους ορισμούς. 

Πηνίο ονομάζεται …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Ο ηλεκτρομαγνήτης αποτελείται ………………………………………………………………………………………….. 

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

. 

Γεννήτριες ονομάζονται ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Συμπληρώστε το σταυρόλεξο. 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 

Δύο διαδραστικά παιχνίδια: 

1. «Πόσο καλά γνωρίζεις τα ποτάμια της Ευρώπης;» 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10935 

 

2. «Ταίριαξε τις ψηφίδες» 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10949 

 

  

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Κεφ. 15 «Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου»  

Β.Μ. (Σελ. 130 -131) 

Διαβάστε το κεφάλαιο αυτό, δείτε το επισυναπτόμενο βίντεο και σημειώστε τις 

απορίες σας. 

 https://safeyoutube.net/w/5PMB  

 

    

 

 

 

 
 

 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10935
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10949
https://safeyoutube.net/w/5PMB
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ΣΤ2 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/05/2020 

 

Λύνω την άσκηση: 4/σελίδα:92 

 

Διαβάζω το κείμενο «Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες» , 

 σελίδα: 93 

 

Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου (σελ.93) βρίσκω τα 

ρήματα, τα υποκείμενά τους και τα αντικείμενα ή κατηγορούμενά 

τους. 

 

Λύνω την άσκηση: 1/σελίδα:94 

 

Λύνω την άσκηση:3/ σελίδα:95 

 

Λύνω την άσκηση:4/ σελίδα:96 

 

Κάνω χρονική αντικατάσταση στα ρήματα: κλείδωσαν, θα 

ονειρευτείς 

 

Βρείτε τις δευτερεύουσες  προτάσεις  . 

 

Αν γυρίσετε νωρίς, ίσως προλάβετε την ταινία. 

Δεν πήγα μαζί τους, επειδή δεν ένιωθα πολύ καλά. 
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Αγοράσαμε μεγαλύτερη ντουλάπα για να χωρέσουν όλα. 

Μόλις χτύπησε το τηλέφωνο, έτρεξα να το σηκώσω. 

Μίλα πιο καθαρά ώστε να καταλαβαίνω . 

Αν και ήξερα την αλήθεια, δεν τη φανέρωσα. 

Πριν κοιμηθείς, πλύνε τα δόντια σου. 

Επέλεξα αυτό το δώρο, γιατί ήταν το καλύτερο. 

Όταν μπορέσεις, πάρε με τηλέφωνο. 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/05/2020 

 

Κάνω εγκλιτική αντικατάσταση στα ρήματα: ντύνεις, έντυσες,  

έχω ντύσει 

 

Βρείτε τις δευτερεύουσες  προτάσεις. 

 

Μου είπε να πάμε μαζί. 

Πιστεύω  ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. 

Ανησυχώ μήπως δεν προλάβουμε. 

Του ζήτησε να κάνει πιο γρήγορα. 

Με ρώτησε αν θα πάμε μαζί. 

Νομίζω πως δεν το χρειαζόμαστε αυτό. 

Φοβάμαι μην και δεν προλάβουμε. 

Δεν θέλω να το φάω. 
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Αναρωτήθηκε πότε θα τελειώσουν όλα. 

 

Τι μας προσφέρει το φυσικό περιβάλλον; Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το 

προστατεύσουμε; 
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Ας σκεφτούμε!!! 

 Τι μας προσφέρει για τη σωματική υγεία, αλλά και την ίδια τη ζωή 

μας. 

 Τι μας προσφέρει για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής μας ( ας 

συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμη και πράγματα που χρησιμοποιούμε 

καθημερινά προέρχονται από τη φύση: ξυλεία έπιπλα ). 

 Τι εξασφαλίζει για την ψυχική μας υγεία ( ηρεμία, ευτυχία, καλή 

διάθεση, χαρά ). Πώς αυτό επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους 

ανθρώπους: θετικά. 

 Είναι και αισθητικά ωραίο : χρώματα, ήχοι, μυρωδιές…  

 Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το προστατεύσουμε; 

 

 

- Να μην ρυπαίνουμε την ατμόσφαιρα με καυσαέρια και απόβλητα  

( είτε από τα αυτοκίνητά μας, είτε από τα εργοστάσια ). 

-  Να μην πετάμε τα σκουπίδια μας παντού αλλά στους κάδους και στα 

καλάθια των αχρήστων . 

-  Να ανακυκλώνουμε τα υλικά που μπορούμε ( γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο ).  

-  Να προστατεύουμε τα ζώα υπό εξαφάνιση αλλά και τα μέρη που ζουν. 

Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε μόνο για τον εαυτό 

μας, αλλά και για τη φύση! 
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