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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ-Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι 

Καταλαβαίνουμε ότι το μήκος, η μάζα και ο χρόνος μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια 

χρησιμοποιώντας όργανα και συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης. Αυτό συμβαίνει γιατί το μήκος, η μάζα 

και ο χρόνος είναι Φυσικά μεγέθη. 

Αντίθετα για τα συναισθήματα μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ ή λιγότερο έντονα, αλλά δεν μπορούμε 

να τα μετρήσουμε με ακρίβεια ή να συγκριθούν με αντικειμενικό τρόπο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

συναισθήματα δεν είναι φυσικά μεγέθη. 

β. Συζητώ, Αναρωτιέμαι, Υποθέτω 

Τα μεγέθη που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται φυσικά μεγέθη. Φυσικά μεγέθη (ή φυσικές 

ποσότητες) είναι η δύναμη, ο χρόνος, η ταχύτητα, η πυκνότητα, η θερμοκρασία, το μήκος (η απόσταση) 

κ.α. 

Η μέτρηση των φυσικών μεγεθών γίνεται συγκρίνοντας τα με ομοειδή μεγέθη που ονομάζονται μονάδες 

μέτρησης. Η σημασία της μέτρησης στην καθημερινή μας ζωή αλλά και γενικότερα στην επιστήμη είναι 

πολύ μεγάλη. Για τον λόγο αυτό και ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει ειδικά όργανα για την μέτρηση των 

φυσικών μεγεθών. 

Θεμελιώδης μονάδα του μήκους είναι το μέτρο (m). Ανάλογα το μέγεθος που θέλουμε να 

προσδιορίσουμε χρησιμοποιούμε και τα πολλαπλάσια του μέτρου καθώς και τα υποπολλαπλάσια. Το 

κυριότερο πολλαπλάσιο του μέτρου είναι το χιλιόμετρο (km) που ισοδυναμεί με χίλια μέτρα. Τα βασικά 

υποπολλαπλάσια του μέτρου είναι: α) το δεκατόμετρο (dm) δηλαδή το δέκατο του μέτρου, β) το 

εκατοστόμετρο (1cm) δηλαδή το ένα εκατοστό του μέτρου και γ) το χιλιοστόμετρο (1mm) δηλαδή το ένα 

χιλιοστό του μέτρου. 

Για τη μέτρηση του μήκους έχουν κατασκευαστεί διάφορα όργανα που χρησιμοποιούμε ανάλογα την 

ακρίβεια στη μέτρηση που θέλουμε καθώς και τις συνθήκες της μέτρησης. Δηλαδή όταν πρόκειται να 

μετρήσουμε ένα μήκος, πρέπει να επιλέξουμε εκείνο το όργανο μέτρησης το οποίο είναι κατάλληλο για 

να μετρήσει το μήκος αυτό και να δώσει την απαιτούμενη ακρίβεια. 

Για παράδειγμα για την μέτρηση του μήκους ενός σπιτιού θα χρησιμοποιήσουμε την μετροταινία και όχι 

τον σχολικό χάρακα. Για την μέτρηση με ακρίβεια του πάχους μίας βίδας θα χρησιμοποιήσουμε το 

διαστημόμετρο (ή παχύμετρο) και όχι την μετροταινία. 

.  
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Σελ.2  

 Να τοποθετούμε τη μετροταινία ακριβώς στην αρχή του ευθύγραμμου τμήματος που θέλουμε να 

μετρήσουμε (λάθος στις εικόνες 2,6). 

 Να τοποθετούμε την μετροταινία πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα που θέλουμε να μετρήσουμε ή 

παράλληλα σε αυτό και όχι στραβά (λάθος εικόνας 5). 

 Να μην παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο που επηρεάζει την πορεία της μετροταινίας (λάθος 

εικόνας 3). 

 Να μην συστρέφεται η μετροταινία κατά την μέτρηση (λάθος εικόνας 7) 

 

Σελ.2: Ακόμα και τότε υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν αποκλίσεις στα αποτελέσματα, που 

ονομάζονται σφάλματα. Αυτές οι αποκλίσεις μπορεί να οφείλονται: α) σε διαφορές που μπορεί 

να υπάρχουν στις μετροταινίες που χρησιμοποιήθηκαν, β) στην κατά προσέγγιση (πχ.χιλιοστού ή 

εκατοστού) ανάγνωση και καταγραφή της μέτρησης, γ) στην λανθασμένη οπτική γωνία που θα 

αναγνωστούν τα αποτελέσματα, πρέπει να είμαστε κάθετα στην ένδειξη όταν θα την διαβάζουμε 

(βλέπε σχήμα), γ) σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες γιατί μπορεί να υπάρχουν 

αποκλίσεις λόγω διαστολής ή συστολής των αντικειμένων μέτρησης ή της μετροταινίας. 

 
γ. Ενεργώ, Πειραματίζομαι 

Σελ.3: Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρατηρούμε πως κάποιες από τις τιμές των 

μετρήσεων είναι ίδιες και άλλες διαφέρουν. Οι διαφορετικές τιμές μπορεί να οφείλονται στην 

λανθασμένη χρήση της μετροταινίας ή στην λανθασμένη οπτική γωνία ανάγνωσης των 

μετρήσεων από τους μαθητές (σφάλμα παράλλαξης) 

 

δ. Συμπεραίνω, Καταγράφω 

Σελ.4: 

 

Στις μετρήσεις μπορεί να γίνουν λάθη νπου οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα. Για αυτό και 

διαφορετικά άτομα αν μετρήσουν το ίδιο αντικείμενο μπορεί να βγάλουν διαφορετικά 

αποτελέσματα. Οι διαφορετικές τιμές μπορεί να οφείλονται στην λανθασμένη χρήση της 

μετροταινίας ή στην λανθασμένη οπτική γωνία ανάγνωσης των μετρήσεων από τους μαθητές. Αν 

υπήρχαν μετρήσεις με διαφορετικές μετροταινίες θα μπορούσε να είναι και αυτός ένας επιπλέον 

παράγοντας απόκλισης. 

Ο υπολογισμός της μέσης τιμής μας βοηθά στο να εντοπίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

πραγματική τιμή του μήκους επειδή με αυτό τον τρόπο τα μικρά σφάλματα εξομαλύνονται. 


