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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΕΤΡΗΣΗ   ΜΗΚΟΥΣ , ΕΜΒΑ∆ΟΥ, ΟΓΚΟΥ 
 

 

 
   Όργανα – Υλικά 
Κανόνας ( χάρακας)                                                 
Μετροταινία                                                         
Ογκοµετρικός κύλινδρος 100 ή 250 cm3 
1 φύλλο τετραγωνισµένο χαρτί 
Το βιβλίο της Φυσικής 
Κοµπιουτεράκι 
Νερό 
Πλαστελίνη ή λαστιχένια τάπα 
 
Α.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ  
 
1. Χρησιµοποιώντας τον κανόνα µετράµε τις διαστάσεις των φύλλων του βιβλίου ( µε 
ακρίβεια 1mm). Επαναλαµβάνουµε τις µετρήσεις ακόµη µια φορά και βρίσκουµε τη µέση 
τιµή του µήκους κάθε διάστασης. Καταχωρούµε στον πίνακα. 

 
 Μήκος φύλλου  (cm) Πλάτος φύλλου  (cm) 
1η µέτρηση : 1η µέτρηση : 
2η µέτρηση : 2η µέτρηση : 
Μέση τιµή : Μέση τιµή : 
 
                        
 
2.  Μετράµε µε το χάρακα το πάχος 50 φύλλων του βιβλίου ( π.χ. από σελίδα 11 έως και 
σελίδα 110) :     
                                                                              α = ………..mm 
 
Υπολογίζουµε το πάχος του ενός φύλλου :           β =                  = ……    mm 
                                                                                      
 
Β.   ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
 
1.  Στο φύλλο τετραγωνισµένου χαρτιού σχεδιάζουµε ένα  οξυγώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ και ένα 
πλάγιο παραλληλόγραµµο ∆ΕΖΗ. Προσέχουµε οι κορυφές των σχηµάτων να συµπίπτουν µε 
σηµεία τοµής των κάθετων γραµµών του χαρτιού και µία πλευρά των σχηµάτων να ταυτίζεται 
µε  τις τυπωµένες γραµµές του χαρτιού. 
    Θα χρησιµοποιήσουµε σαν µονάδα µέτρησης µήκους, το µήκος της πλευράς των 
τετραγώνων του χαρτιού. Ας το ονοµάσουµε  µπτ ( από το µήκος πλευράς τετραγώνου). 
Με βάση τις γνώσεις µας από τη Γεωµετρία βρίσκουµε το εµβαδό κάθε σχήµατος. 
 
 

Στόχοι 1.  Εξοικείωση στη χρήση απλών οργάνων µέτρησης 
 2.   Εξάσκηση στη µέτρηση φυσικών µεγεθών 

            3.   Απόκτηση ικανότητας απλών µετρήσεων µήκους, υπολογισµού εµβαδών , 
                 µετρήσεων όγκου υγρών και  υπολογισµού όγκου στερεών σωµάτων 
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Για το τρίγωνο    Ε1 = 
2

ψοςσηβ ύά Χ
 = ( …… µπτ) Χ (…….µπτ)/2 =  ……………….. µπτ2 

                                                                                      ( µπτ2  = εµβαδό  ενός τετραγώνου ) 
Για το παραλληλόγραµµο    Ε2 =  βάση  Χ ύψος = ( …… µπτ) Χ (…….µπτ) =  ………… µπτ2 
 
Μετράµε τα τετράγωνα που περικλείει κάθε σχήµα, υπολογίζοντας, κατά προσέγγιση, και αυτά 
που δεν είναι ολόκληρα.: 
                                      Για το τρίγωνο βρίσκουµε       ……………. τετράγωνα 
                         Για το παραλληλόγραµµο βρίσκουµε   …………….τετράγωνα  
 
Συγκρίνουµε  το αποτέλεσµα αυτής της µέτρησης µε το αποτέλεσµα του γεωµετρικού 
υπολογισµού. Είναι ίδια ;  Αν ΟΧΙ γιατί ;  
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Γ.   ΜΕΤΡΗΣΗ  ΟΓΚΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
    Αν έχουµε ένα σώµα που δεν έχει γνωστό γεωµετρικό σχήµα, ώστε να µπορούµε να 
υπολογίσουµε τον όγκο του  µετρώντας κάποιες διαστάσεις του, τότε µπορούµε να βυθίσουµε 
το σώµα στο νερό και  από το εκτόπισµα του νερού να βρούµε τον όγκο του. Αυτό µε την 
προϋπόθεση ότι το σώµα δεν διαλύεται στο νερό .  
 
1.   Μέσα στον ογκοµετρικό κύλινδρο ρίχνουµε νερό περίπου µέχρι τη µέση και σηµειώνουµε 
την ένδειξη όγκου του νερού 
                                                           V1 = …………..cm3 
   
2.    ∆ένουµε µε κλωστή  ένα κοµµάτι πλαστελίνη ή όποιο άλλο αντικείµενο έχουµε  και το 
βυθίζουµε, µε ΠΡΟΣΟΧΗ, στο νερό του ογκοµ. κυλίνδρου σηµειώνοντας τη νέα ένδειξη όγκου :           
                                                            
                                                           V2 = ………….  cm3        

 
   Υπολογίζουµε τον όγκο του σώµατος                 V = V2 – V1 =………………….=……..     cm3       

 

 
3.  Αν όλες οι οµάδες έχουν χρησιµοποιήσει  όµοια σώµατα τότε συγκρίνουµε τα 
αποτελέσµατα που έχουµε βρει από οµάδα σε οµάδα. 
 
Υπάρχουν διαφορές ; …………….. 
 
Πού οφείλονται ; ………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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