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ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

χιλιοστά

δέκατα

τετραγωνικά

χιλιόμετρα

Εμβαδό ενός επίπεδου σχήματος είναι ο 
αριθμός που εκφράζει το αποτέλεσμα 

της σύγκρισής του με ένα άλλο επίπεδο 
σχήμα το οποίο θεωρούμε μονάδα 

μέτρησης. Βασική μονάδα μέτρησης 
είναι το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.).

εκατοστά

Θυμάμαι:
1 τ.χλμ = 1.000.000 τ.μ.
1 τ.μ. = 100 τ.δεκ.
1 τ.μ. = 10.000 τ.εκ.
1 τ.μ = 1.000.000 τ.χιλ.

1 τ.χλμ = 1 στρέμμα
1 στρέμ. = 1.000 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.

μέτρα

τετραγωνικά

τετραγωνικά

τετραγωνικά

τετραγωνικά
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πολλαπλάσιο του τ.μ.







Βασική μονάδα μέτρησης της επιφάνειας

Εμβαδό ενός επίπεδου σχήματος είναι ο αριθμός που εκφράζει το αποτέλεσμα της σύγκρισής του με ένα άλλο επίπεδο σχήμα το οποίο θεωρούμε μονάδα μέτρησης. Βασική μονάδα μέτρησης είναι το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.).
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Θυμάμαι:

1 τ.χλμ  = 1.000.000 τ.μ.

1 τ.μ. = 100 τ.δεκ.

1 τ.μ. = 10.000 τ.εκ.

1 τ.μ  = 1.000.000 τ.χιλ.



1 τ.χλμ  = 1 στρέμμα

1 στρέμ. = 1.000 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.
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