
20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

Ο κόσμος των μικρών & των μεγάλων μέσα από 
το βλέμμα της κας Μετρολογίας 

 

 
  

 
 

 

      ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

1. Ο κόσμος των «μικρών» * 

 Η κα Μετρολογία μπαίνει στη ζωή μας από ... το μαιευτήριο ! 

 

Ύψος = 52 « εκατοστά * » 

Βάρος = 3,450 « κιλά * » 

* Το λεξιλόγιο της κας Μετρολογίας 

 
Εκατοστό (cm)  : Μονάδα μέτρησης μήκους 

Κιλό (kg)  : Μονάδα μέτρησης μάζας  

Μίκρο- (μ)   : Υπο/σιο μονάδων μέτρησης που σημαίνει 1 εκατομμυριοστό 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

1. Ο κόσμος των «μικρών» * 

Και συνεχίζει να είναι μαζί μας για καλό.... 

 

* Το λεξιλόγιο της κας Μετρολογίας 

 
Ώρα (hour)   : Μονάδα μέτρησης χρόνου 

Βαθμός Κελσίου (οC)  : Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας 

 

Πρέπει να 

τρώω κάθε 

2,5 ώρες * 

Ψήνομαι 

στον πυρετό 

!!  

39.9 (οC) * 

...και για κακό 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

1. Ο κόσμος των «μικρών» * 

  Μας συνοδεύει στο σχολείο ... 

 

* Το λεξιλόγιο της κας Μετρολογίας 

 
Εκατοστό (cm) : Μονάδα μέτρησης μήκους 

 

 

Η απόσταση ανάμεσα σε 

δύο γραμμές του 

τετραδίου πρέπει να 

είναι 1 εκατοστό * 
 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

1. Ο κόσμος των «μικρών» * 

  Μας συνοδεύει κι έξω απ’ αυτό ... 

 

* Το λεξιλόγιο της κας Μετρολογίας 

 
Λεπτό (min)  : Μονάδα μέτρησης χρόνου ίση με το 1 εξηκοστό της ώρας 

Δευτερόλεπτο(s) : Μονάδα μέτρησης χρόνου ίση με το 1εξηκοστό του λεπτού  

 

 

Γκόλ στο 90’ * !! 

5’’ * μέσα στη μπασκέτα 

ΜΑΤ! 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

2. Ο κόσμος των «μεγα *»-λων 

  Τους κυνηγάει παντού ... και κυρίως για κακό !! 

 

* Το λεξιλόγιο της κας Μετρολογίας 

 
Μέγα- (M)  : Πολλαπλάσιο μονάδων μέτρησης (Χ 100000) 

Δευτερόλεπτο(s) : Μονάδα μέτρησης χρόνου ίση με το 1εξηκοστό του λεπτού  

 

 

Αργησα 

πάλι στη 

δουλειά!! 

8:15 *!! 

Θα χάσεις 

πάλι το 

λεωφορεί

ο 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

2. Ο κόσμος των «μεγα*»-λων 

  ...Ή και για ακόμη χειρότερο !! 

 

* Το λεξιλόγιο της κας Μετρολογίας 

 
Μέγα- (M) : Πολλαπλάσιο μονάδων μέτρησης (Χ 100000) 

Λίτρο (l) : Μονάδα μέτρησης όγκου  

 

 

Έβαλε 

πράγματι τόσα 

λίτρα* βενζίνης 

όσα γράφει η 

αντλία? 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

2. Ο κόσμος των «μεγα*»-λων 

  ...Ή και πολύ χειρότερο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ !! 

 

* Το λεξιλόγιο της κας Μετρολογίας 

 
Κυβικά μέτρα (m3) : Μονάδα μέτρησης όγκου 

Κιλοβατώρα (kWh) : Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας 

Λεπτά (min)   : Μονάδα μέτρησης χρόνου 

 

Είναι σωστά 

μετρημένη η 

κατανάλωση 

νερού, ρεύματος 

κλπ? 

ΔΕΗ 

(kWh *) 

ΟΤΕ 

χρόνος  

Ομιλίας 

(λεπτά *) 

ΕΥΑΘ 
m3 

Νερού * 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

2. Ο κόσμος των «μεγα*»-λων 

  ...βοηθάει τους μεγάλους στο να υπακούουν στους κανόνες ! 

 

* Το λεξιλόγιο της κας Μετρολογίας 

 
Χιλ / ώρα (km/h) : Μονάδα μέτρησης ταχύτητας 

 

Ωχ!  

Την 

πάτησα! 

Ρανταρ  

( 80 km/h )* 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

* Το λεξιλόγιο της κας Μετρολογίας 

 
GPS : Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης μέσω δορυφόρου 

 

3. Βρίσκεται παντού και μετράει τα πάντα... 

Βοήθεια 

!!! 

GLOBAL POSITIONING SYSTEM 

(GPS) 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

4. Παρόλα αυτά όλοι τη μπερδεύουν με την 

 ξαδέλφη της την κα Μετεωρολογία ... 

After all those years of training 

And work of vast import 

I find my patience slowly 
draining 

With each request for a … 

Weather Report !! 

 



20 Μαϊου - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας 

Ελπίζουμε να βρείτε 

ενδιαφέρουσα αυτή τη σύντομη 

διαδρομή στο λαβύρινθο του 

κόσμου των  μετρήσεων 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΠΟΥ ΗΡΘΑΤΕ!! 


