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1.1 – 1.2       ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΕΠΙΠΕ∆ΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

                         ΜΟΝΑ∆ΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ   

ΘΕΩΡΙΑ 
1. 
Εµβαδόν επιπέδου σχήµατος :  Ονοµάζουµε την  έκταση που καταλαµβάνει  
                                                              ένα επίπεδο σχήµα.  

                                                  Το εµβαδόν εκφράζεται από έναν θετικό 
                                                  αριθµό που µας δείχνει πόσες φορές η έκταση   
                                                  του σχήµατος είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη  
                                                  από την έκταση ενός άλλου σχήµατος ,την 
                                                  οποία θεωρούµε ως µονάδα µέτρησης των  
                                                  επιφανειών.  

2. 
Μονάδα µέτρησης επιφανειών :  Είναι το τετράγωνο µε πλευρά 1 m .  

                                                     Αυτό το τετράγωνο το ονοµάζουµε  
                                                     τετραγωνικό µέτρο και το συµβολίζουµε  
                                                     µε  1m2.  

 

3. 
Πολλαπλάσια του 1 m2 :  Πολλαπλάσιο του 1m2  είναι το 1 τετραγωνικό  

                                      χιλιόµετρο, δηλαδή το τετράγωνο µε πλευρά  
                                      1km = 1000m,  το οποίο συµβολίζουµε µε 1 km2  
                                      Άλλο πολλαπλάσιο είναι το 1 στρέµµα = 1000 m2  
                                      και χρησιµοποιείται για την µέτρηση κυρίως  
                                      αγρών ή οικοπέδων.   

 

4. 
Υποδιαιρέσεις του m2 :  •   Το τετραγωνικό δεκατόµετρο dm2 .  

                                         Είναι το τετράγωνο µε πλευρά 1 dm 
                                    •   Το τετραγωνικό εκατοστόµετρο cm2 .  
                                         Είναι το τετράγωνο µε πλευρά 1 cm 
                                    •   Το τετραγωνικό χιλιοστόµετρο mm2 .  
                                         Είναι το τετράγωνο µε πλευρά 1 mm  
 

5. 
Σχέσεις  των  µονάδων :  1 km2  = 1.000.000m2   
                                                  1m2 = 100dm2 = 10.000cm2 = 1.000.000mm2  
                                                  1dm2 = 100cm2 = 10.000mm2    
                                           1cm2 = 100mm2  
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ΣΧΟΛΙΑ 

1. 
Παρατήρηση :  Η τιµή του  εµβαδού  µιας επιφάνειας εξαρτάται από τη µονάδα  
                               µέτρησης των επιφανειών. 
                               ∆ηλαδή αν αλλάξουµε τη µονάδα µέτρησης, αλλάζει και ο    
                               αριθµός που εκφράζει το εµβαδόν,  χωρίς βέβαια να µεταβάλλεται 
                               η έκταση της επιφάνειας. 
 

2. 
Πράξεις µεταξύ εµβαδών :  Στις πράξεις εµβαδών πρέπει να προσέχουµε ώστε  

                                           όλα τα εµβαδά να εκφράζονται µε την ίδια µονάδα 
                                           µέτρησης  

 
 
3. 
Μετάβαση:  Αν θέλω να µετατρέψω µία από τις παραπάνω µονάδες  
                         m 2, dm2,  cm2,  mm2   

στην αµέσως µικρότερη τις πολλαπλασιάζω µε  
                        το 100, σε δύο θέσεις µικρότερη πολλαπλασιάζω µε το 10.000,  και σε  
                        τρείς θέσεις µικρότερη πολλαπλασιάζω µε το 1.000.000.  
                        Αν θέλω να µετατρέψω µία από τις παραπάνω µονάδες στην αµέσως  
                        µεγαλύτερη τις διαιρώ µε το 100, σε δύο θέσεις µεγαλύτερη  
                        διαιρώ µε το 10.000  και σε τρείς θέσεις µεγαλύτερη διαιρώ  
                        µε το 1.000.000. 
                        ∆εν ξεχνάω επίσης ότι   1 km 2 = 1.000.000 m2 και  
                                                               1m2 = 0,000001km2  
                                                               1στρέµµα = 1000 m2  
                                                               1m2 = 0,001 στρέµµατα  
                           Καλό είναι να θυµόµαστε και την παρακάτω σκάλα  
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Ασκήσεις  
1. 
Να µετατρέψετε σε  m2 τα εµβαδά  
α) 108000cm2       β) 822mm2     γ) 135 dm2        δ) 0,24 km2   
Προτεινόµενη λύση  
α)  108000 cm2  = 108000 : 10.000 m2  =  10,8 m2  
β)  822mm2  =  822 : 1.000.000 m2  =  0,000822 m2    
γ)  135 dm2  =  135 : 100 m2  = 1,35 m2          
δ)  0,24 km2  =  0,24 ⋅ 1.000.000 m2  =  240000 m2          
 
 
2. 
Να µετατρέψετε σε cm2 τα εµβαδά  
α) 12m2       β) 600mm2        γ) 35 dm2        δ) 2,48 km2   
Προτεινόµενη λύση  
α)  12m2 = 12⋅10.000 cm2 = 120.000cm2       
β)  600mm2  = 600: 100 cm2 = 6cm2     
γ)  35 dm2 = 35 ⋅100cm2 = 3500cm2        
δ)  2,48 km2  = 2,48⋅1.000.000 m2 = 2,48⋅1.000.000⋅10.000cm2 = 24.800.000.000cm2 
 

 
3. 
Να µετατρέψετε σε  mm2 τα εµβαδά  
α) 12cm2       β) 0, 8m2     γ) 13, 4 dm2        δ) 0,00024 km2   
Προτεινόµενη λύση  
α)  12 cm2 = 12⋅100mm2 = 1200mm2  
β)  0,8 m2 = 0,8 ⋅1.000.000 mm2 = 800.000 mm2  
γ)  13,4 dm2 = 13,4 ⋅10.000mm2 = 134.000mm2        
δ)  0,00024 km2  = 0,00024⋅1.000.000 m2 = 240m2 = 240⋅1.000.000mm2  
                                                                                 = 240.000.000 mm2  
 
 
4. 
Να µετατρέψετε σε  dm2 τα εµβαδά  
α) 12cm2       β) 765mm2     γ) 13,5 m2        δ) 0,014 km2   
Προτεινόµενη λύση  
α)  12cm2 = 12 : 100 dm2 =  0,12dm2     
β)  765mm2 = 765 : 10.000 dm2 = 0,0765dm2     
γ)  13,5 m2 = 13,5 ⋅100dm2 = 1350dm2               

δ)  0,014 km2  = 0,014⋅1.000.000 m2 = 14.000m2 = 14.000⋅100dm2  = 1.400.000dm2  

 

 

 

 

Σχόλιο 1 
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5. 
Μία αυλή έχει εµβαδόν 25,8 m2 και θέλουµε να την στρώσουµε µε πλακάκια που το 
κάθε ένα έχει εµβαδόν 300cm2 και κοστίζει  0,80 € . Πόσα χρήµατα θα πληρώσουµε ; 
Προτεινόµενη λύση  
25,8m2 = 25,8⋅10000cm2 = 258000cm2  
Τα πλακάκια που θα χρειαστούµε είναι  258000 : 300 = 860  
και θα στοιχίσουν  860 ⋅ 0,80 € = 688 €  
 
 
6. 
Ένα οικόπεδο  430m2 πουλήθηκε 15000 € το στρέµµα . Πόσα χρήµατα πουλήθηκε;  
Προτεινόµενη λύση  
430m2 = 430: 1000 στρέµµατα = 0,43 στρέµµατα  
Οπότε πουλήθηκε  15000⋅ 0,43 = 6450 €  
 
 
7.  
Για τον εµβαδόν  18m2  28dm2  14cm2  , να βρείτε  
α) πόσα dm2 είναι      β) πόσα  mm2 είναι  
Προτεινόµενη λύση  
α) 18m2 28dm2 14cm2 = 18⋅100 dm2 + 28 dm2 + 14:100 dm2 =  
                                     = 1800 dm2+ 28 dm2 + 0,14 dm2 = 1828,14 dm2 

β) 18m2 28dm2 14cm2 = 18⋅1000000 mm2 + 28⋅10000 mm2 + 14⋅100 mm2 =  
                                     =18.000.000 mm2 + 280.000 mm2 + 1400 mm2 =  
                                     = 18.281.400 mm2 
  

8.  
Να συµπληρώσετε τον πίνακα  
      
                                                                                                
                                                                                                    
 
 
 
Προτεινόµενη λύση  

3,8 m2 = 3,8 ⋅100 dm2 = 380dm2 = 380 ⋅100 cm2 = 38000 cm2 = 38000⋅100 mm2 =  
                                                                                                   = 3800000 mm2  

896dm2 = 896 : 100 m2 = 8,96 m2 = 8,96 ⋅10000 cm2 = 89600cm2 = 89600 ⋅100mm2 = 
                                                                                                          = 8960000mm2  

512000cm2 = 512000 :100 dm2 = 5120 dm2 = 5120 : 100 m2 = 51,2 m2 =  
                                                                      = 51,2 ⋅ 1000000 mm2 = 51200000 mm2  

3213000 mm2 = 3213000 : 100 cm2 = 32130 cm2 = 32130 : 100dm2 = 321,3 dm2 =  
                                                                                = 321,3 : 100 m2 = 3,213 m2  
Συµπληρωµένος ο πίνακας φαίνεται παραπάνω  

m2 dm2 cm2 mm2 
3,8 380 38000 3800000 
8,96 896 89600 8960000 
51,2 5120 512000 51200000 
3,213 321,3 32130 3213000 

Σχόλια 1-2  


