
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 7η ΕΝΟΤΗΤΑ                                   

ΚΕΦ.41: Μέτρηση Μάζας 
 

Για να μετράμε το βάρος, χρησιμοποιούμε τα κιλά, τα γραμμάρια και τους τόνους, ανάλογα με 

το μέγεθος που θέλουμε να μετρήσουμε. Η μικρότερη μονάδα μέτρησης είναι το γραμμάριο. Το 

γραμμάριο είναι το 
1

1000
 (ένα χιλιοστό) του κιλού ή 0,001 κ. 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑΖΑΣ 

1.000 γραμμάρια = 1 κιλό 

1.000 κιλά = 1 τόνος  

1 κιλό = 1.000 γραμμ.  

(Γι' αυτό το κιλό λέγεται και χιλιόγραμμο) 

1 τόνος = 1.000 κιλά 

 
 Όταν ζυγίζουμε ελαφριά αντικείμενα χρησιμοποιούμε τα γραμμάρια. π.χ: Η γόμα ζυγίζει 70 

γραμμάρια. 

 Όταν ζυγίζουμε βαριά αντικείμενα χρησιμοποιούμε τα κιλά.  

π.χ: Ο Αποστόλης ζυγίζει 27 κιλά. 

 Και όταν ζυγίζουμε πολύ βαριά αντικείμενα χρησιμοποιούμε τους τόνους. π.χ.: Το 

αυτοκίνητο μας ζυγίζει 2 τόνους. 

 
Το βάρος μπορώ να το γράψω με πολλούς τρόπους: 

π.χ. τρία κιλά και 200 γραμμάρια = 3.200 γραμμ. = 3κ.200γραμμ.= 3,2 κ. 

 
Προσοχή! 

Δε μπορώ να κάνω πράξεις με αντικείμενα που έχουν διαφορετική μονάδα μέτρησης! 

Δηλαδή δε μπορώ να προσθέσω ή αφαιρέσω κιλά με  γραμμάρια, μπορώ όμως να προσθέσω 

και να αφαιρέσω γραμμάρια με γραμμάρια, κιλά με κιλά και τόνους με τόνους. Παράδειγμα: 

 

Αγόρασα από τη λαϊκή αγορά 300 γραμμάρια φράουλες, 600 γραμμάρια μούσμουλα, 1 κιλό 

μπανάνες και 2 κιλά μήλα. Πόσα γραμμάρια ζύγιζαν όλα τα φρούτα μαζί. 

 

Είναι λάθος να πω: 300 + 600+ 1 + 2 = 903 γραμμάρια 

 

Πρέπει να μετατρέψω τη μάζα όλων των φρούτων σε γραμμάρια. Γι' αυτό λέω: 

 

300 γραμμάρια φράουλες  = 300 γραμμάρια φράουλες 

600 γραμμάρια μούσμουλα = 600 γραμμάρια μούσμουλα 

1 κιλό μπανάνες = 1.000 γραμμάρια μπανάνες 

2 κιλά μήλα = 2.000 γραμμάρια μήλα 

            Άρα:  2.000 + 1.000 + 600 + 300 = 3.900 γραμμάρια   ----> Σωστό 

ONOMA:____________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:______________   



1.Κύκλωσε τη σωστή απάντηση: 

 

 Ένα μολύβι ζυγίζει περίπου          

    1.300γρ.  13γρ.      130γρ. 

 

 Μια τηλεόραση ζυγίζει περίπου       

15κ.         1.500γρ.      150κ.    

                    

 Ένα αυτοκίνητο ζυγίζει  περίπου       

98κ.          9.800γρ.      980κ. 

 

2.Τοποθέτησε τα πακέτα από το ελαφρύτερο στο βαρύτερο: 

 

       420γρ.         2κ.   350γρ.              4κ. 350γρ.

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

………………  < ……………….  <  …………………….  <  …………………… 

 

3. Συμπλήρωσε:  

1.200 γρ. = ______  κ. +  ______  γρ. 2.035 γρ. =  ______  κ.  +  ______  γρ.        

______  γρ. =  7 κ. +  110 γρ.   _____γρ. = 4 κ. + 20  γρ. 

4.870 γρ. = ______  κ. +  ______  γρ. 5.010  γρ. =  ______  κ.  +  ______  γρ.        

______  γρ. =  6 κ. +  7 γρ.   _____γρ. = 3 κ. + 89 γρ. 

______  κ. =  2 τόνοι +  250 κ.   _____ κ. =  5 τόνοι +  50 κ. 

4. Απάντησε στις ερωτήσεις 

 (α) Με πόσα γραμμάρια ισοδυναμούν τα 7 κιλά; _____________________________ 

 (β) Με πόσα γραμμάρια ισοδυναμούν τα 4 κιλά; _____________________________ 

 (γ) Με πόσα κιλά ισοδυναμούν τα 1000 γραμμάρια; _____________________________ 

 (δ) Τα 500 γραμμάρια, τι μέρος του κιλού είναι; _____________________________ 

 

    5. Η κυρία Εύη ζυγίζει 62 κιλά και η κόρη της 35,46 κιλά λιγότερα. Πόσα κιλά ζυγίζει  

          η κόρη της κυρία Εύης ; 

Λύση 

 

Απάντηση: Η κόρης της κυρίας Εύης ζυγίζει               κιλά 

http://www.fotosearch.com/UNM103/u19501453/
http://www.fotosearch.com/TBZ116/fl01s021/

