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1. Η Γε θηλείηαη γύξω από ηνλ άμνλά ηεο από … 

Α. ηα βνξεηνδπηηθά πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά         Β. ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά          
Γ. ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά          Γ. ηα λόηηα πξνο ηα βόξεηα          
Δ. ηα βόξεηα πξνο ηα λόηηα 

2. Οη επνρέο ηνπ έηνπο νθείινληαη: 

Α. ζην ζρήκα ηεο Γεο          Β. ζηελ ζηξνθή ηεο Γεο γύξω από ηνλ άμνλά ηεο 
Γ. ζην αλάγιπθν ηεο Γεο          Γ. ζηελ θιίζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο 
Δ. ζηελ απόζηαζε ηεο Γεο από ηνλ Ήιην 

3. Η ελαιιαγή κέξαο – λύρηαο είλαη έλα θαζεκεξηλό θαηλόκελν. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή: 

Α. ε απόζηαζε ηεο Γεο από ηνλ Ήιην δελ είλαη ζηαζεξή.          Β. ε Γε πεξηθέξεηαη γύξω 
από ηνλ Ήιην.          Γ. ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξω από ηνλ άμνλά ηεο.          Γ. ε Γε έρεη 
ζρεδόλ ζθαηξηθό ζρήκα         Δ. ε Σειήλε πεξηζηξέθεηαη γύξω από ηνλ άμνλά ηεο 

4. Ο Ήιηνο εκθαλίδεηαη λα θηλείηαη ζηνλ νπξαλό από ηελ αλαηνιή πξνο ηε δύζε επεηδή… 

Α. ε Γε έρεη ζρεδόλ ζθαηξηθό ζρήκα         Β. ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξω από ηνλ άμνλά ηεο 
από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά         Γ. ε Σειήλε πεξηθέξεηαη γύξω από ηε Γε 
Γ. ε Γε πεξηθέξεηαη γύξω από ηνλ Ήιην.          Δ. ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξω από ηνλ 
άμνλά ηεο από ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά. 

5. Τελ πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα από ηνλ ήιην, δέρνληαη νη ηόπνη πνπ βξίζθνληαη γύξω από ηε(λ): 

Α. ηξνπηθή δώλε          Β. πνιηθή δώλε         Γ. βόξεηα εύθξαηε δώλε         Γ. λόηηα 
εύθξαηε δώλε         Δ. κεζν-ωθεάληα ξάρε 

6. Σε πνηα κέξα ηνπ ρξόλνπ ε δηάξθεηα ηεο κέξαο είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο γηα όια ηα 
κέξε ηεο Γεο; 

Α. θαηά ην ζεξηλό ειηνζηάζην          Β. θαηά ηελ εαξηλή ηζεκεξία         Γ. θαηά ην ρεηκεξηλό 
ειηνζηάζην         Γ. ζηηο 21 Μαΐνπ         Δ. ηελ πξώηε κέξα ηνπ ρξόλνπ 

7. Όηαλ ζηελ Ειιάδα έρνπκε θαινθαίξη ζηελ Απζηξαιία έρνπκε: 

Α. ρεηκώλα         Β. θζηλόπωξν          Γ. θζηλόπωξν ή άλνημε         Γ. θαινθαίξη ή 
ρεηκώλα         Δ. άλνημε 

8. Όηαλ ζηελ Ειιάδα έρνπκε άλνημε ζηελ Απζηξαιία έρνπκε: 

Α. θζηλόπωξν          Β. ρεηκώλα         Γ. θαινθαίξη         Γ. άλνημε ή θζηλόπωξν 
Δ. θαινθαίξη ή ρεηκώλα 

9. Σηηο 21 Μαξηίνπ θαη 23 Σεπηεκβξίνπ (εκεξνκελίεο ηωλ Ιζεκεξηώλ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 24ωξεο 
πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξω από ηνλ άμνλά ηεο όινη νη ηόπνη ηεο Γεο:  

Α. έρνπλ ζπλερώο κέξα          Β. έρνπλ κέξα κεγαιύηεξε από ηε λύρηα 
Γ. έρνπλ ζπλερώο λύρηα         Γ. δέρνληαη ίζε πνζόηεηα ελέξγεηαο από ηνλ Ήιην. 
Δ. έρνπλ κέξα ίζεο δηάξθεηαο κε ηε λύρηα 


