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ΜΑΖΑ
Η μάζα είναι 

η ποσότητα της ύλης 
που περιέχεται σε 

ένα υλικό σώμα.

ΒΑΡΟΣ
Το βάρος είναι 
η δύναμη με την οποία 
η γη έλκει προς το 
κέντρο της τα σώματα.

Μονάδα μέτρησης 
της μάζας είναι 
το χιλιόγραμμο, 
δηλαδή το 1kg.

Μονάδα μέτρησης
του βάρους είναι
το Newton, 
δηλαδή το 1Ν.

Τι είναι;Τι είναι;

μονάδα μέτρησηςμονάδα μέτρησης

εργαλείο μέτρησης εργαλείο μέτρησης
Το βάρος των σωμάτων 
το μετράμε με το 
δυναμόμετρο.

Τη μάζα των σωμάτων 
τη μετράμε με τον 

ζυγό σύγκρισης.

Το βάρος ενός σώματος 
αλλάζει όταν αλλάζει και 
η απόστασή του από το
κέντρο της γης. 

Η μάζα ενός 
σώματος είναι ίδια 

παντού, δηλαδή 
είναι σταθερή.
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ΜΑΖΑ

Η μάζα είναι 

η ποσότητα της ύλης που περιέχεται σε ένα υλικό σώμα.

ΒΑΡΟΣ

Το βάρος είναι 

η δύναμη με την οποία η γη έλκει προς το κέντρο της τα σώματα.





Μονάδα μέτρησης της μάζας είναι 

το χιλιόγραμμο, δηλαδή το 1kg.

Μονάδα μέτρησης 

του βάρους είναι 

το Newton, 
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Το βάρος των σωμάτων το μετράμε με το δυναμόμετρο.

Τη μάζα των σωμάτων τη μετράμε με τον ζυγό σύγκρισης.

Το βάρος ενός σώματος αλλάζει όταν αλλάζει και η απόστασή του από το

κέντρο της γης. 

Η μάζα ενός σώματος είναι ίδια παντού, δηλαδή είναι σταθερή.
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