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Α1.1  Γεωγραφικέσ ςυντεταγμένεσ 

 

1.θμειϊςτε πάνω ςτο χάρτθ τισ εξισ ζννοιεσ: Ιςθμερινόσ, Πρϊτοσ Μεςθμβρινόσ (Γκρίνουιτσ), Μεςθμβρινοί, 

Παράλλθλοι  

2.Βρείτε τισ ςυντεταγμζνεσ των παρακάτω 
πόλεων: 

 3.Βρείτε ςε ποιεσ πόλεισ αντιςτοιχοφν οι 
παρακάτω ςυντεταγμζνεσ: 

Μπουζνοσ Άιρεσ:    5ο Β/5ο Α  

Βομβάθ:   10ο Ν/120ο Α  

φδνεχ:   40ο Β/150ο Α  

Πεκίνο:   40ο Β/35ο Α  

Σεχεράνθ:   50ο Β/65ο Δ  

ΛοσΆντηελεσ:   25ο Ν/40ο Δ  

Κάιρο:   60ο Β/45ο Α  

Λονδίνο:   15ο Β/115ο Α  
 

 

 

4. Ποια πόλθ ζχει το βορειότερο γεωγραφικό πλάτοσ; ______________________________ 

5. Ποια πόλθ ζχει το δυτικότερο γεωγραφικό μικοσ; _______________________________ 

6. Σι κοινό ζχουν το Πεκίνο, θ Σεχεράνθ και θ Ακινα; ______________________________ 

7. ε ποιο θμιςφαίριο βρίςκονται οι περιςςότερεσ πόλεισ; __________________________
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  3. Γράψτε τισ θπείρουσ με τθ ςειρά από τθ 

μεγαλφτερθ ςε ζκταςθ προσ τθ μικρότερθ. 

   

 

 

 

 

 

 

1. Γράψτε ςτον χάρτθ τισ θπείρουσ. 

2. Βάλτε ςταυρό ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ 

ΉΠΕΙΡΟΙ ΗΜΙΦΑΙΡΙΑ 

 Βόρειο Νότιο Δυτικό Ανατολικό 

Αςία     

Β.Αμερικι     

Ν.Αμερικι     

Αφρικι     

Ευρϊπθ     

Ωκεανία     
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Β1.1 Ο πλανήτησ Γη (κινήςεισ Γησ) 

 

Η περίμετροσ τθσ Γθσ ςτον Ιςθμερινό είναι _______________ από τθν περίμετρο ςτουσ μεςθμβρινοφσ. 

Επομζνωσ το ςχιμα τθσ Γθσ είναι _______________ . Η διαφορά όμωσ των δφο περιμζτρων είναι πολφ μικρι 

και ζτςι από το διάςτθμα θ Γθ φαίνεται να ζχει ςχιμα _______________ . 

Η Γθ εκτελεί πολλζσ διαφορετικζσ κινιςεισ. Οι τρεισ πιο ςθμαντικζσ είναι: 

 

Α) ____________________________________________________________________________________________ 

Εξαιτίασ αυτισ τθσ κίνθςθσ θ μιςι Γθ _______________ και οι περιοχζσ αυτζσ ζχουν _______________, 

ενϊ θ άλλθ μιςι  _______________και οι περιοχζσ αυτζσ ζχουν _______________ . 

Όταν μία περιοχι τθσ Γθσ μπαίνει ςτθν ςκιά του ιλιου τότε ςε αυτιν τθν περιοχι _______________ , 

ενϊ ςτθν εκ διαμζτρου αντίκετθ  περιοχι τθσ Γθσ _______________ . 

Η Γθ περιςτρζφεται από _______________ προσ _______________και γι’ αυτό μασ φαίνεται ότι ο 

ιλιοσ κινείται από τθν _______________προσ τθν _______________. 

 

Β) ____________________________________________________________________________________________ 

Μία πλιρθσ περιφορά γφρω από τον ιλιοδιαρκεί_______________ μζρεσ  ι ένα _______________  . 

Η κλίςθ του γιινου άξοναπροκαλεί τις _______________ και τθν διαφορετικι διάρκεια τθσ 

_______________  μζςα ςτο ζτοσ. 

Σο Δεκζμβριο ζχουν καλοκαίρι οι περιοχζσ του _______________ _______________  . Για παράδειγμα 

θ _______________  . 

τον Βόρειο Πόλο τον Ιοφνιο θ μζρα διαρκεί _______________  . 

Μζςα ςε ζνα ζτοσ θ νφχτα ςτο Βόρειο Πόλοδιαρκεί _______________  . 

Γ) ____________________________________________________________________________________________  

Ο ιλιοσ περιςτρζφεται γφρω από το κζντρο του _______________  . Ζτςι θ Γθ, ακολουκϊντασ τον ιλιο,  

διαγράφει μία  _______________  κίνθςθ, που μοιάηει με_______________ . 

 

χεδιάςτε τθν κίνθςθ τθσ γθσ, που ακολουκεί τθν κίνθςθ του ιλιου. 
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1. Η Γε θηλείηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο από … 

Α. ηα βνξεηνδπηηθά πξνο ηα λνηηναλαηνιηθάΒ. 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 γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο 
Γ. ζην αλάγιπθν ηεο ΓεοΓ. ζηελ θιίζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο 
Δ. ζηελ απόζηαζε ηεο Γεο από ηνλ Ήιην 

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

Α. ε απόζηαζε ηεο Γεο από ηνλ Ήιην δελ είλαη ζηαζεξή.Β. ε Γε πεξηθέξεηαη γύξσ από 
ηνλ Ήιην.Γ. ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο.Γ. ε Γε έρεη ζρεδόλ ζθαηξηθό 
ζρήκαΔ. ε ειήλε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο 

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

Α. ε Γε έρεη ζρεδόλ ζθαηξηθό ζρήκαΒ. ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο από 
ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθάΓ. ε ειήλε πεξηθέξεηαη γύξσ από ηε Γε 
Γ.ε Γε πεξηθέξεηαη γύξσ από ηνλ Ήιην.Δ. ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο 
από ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά. 

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

Α. ηξνπηθή δώλε Β. πνιηθή δώλεΓ. βόξεηα εύθξαηε δώλεΓ. λόηηα εύθξαηε δώλεΔ. κεζν-
σθεάληα ξάρε 

6. ε 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 ειηνζηάζηνΒ. θαηά ηελ εαξηλή ηζεκεξίαΓ. θαηά ην ρεηκεξηλό 
ειηνζηάζηνΓ. ζηηο 21 ΜαΐνπΔ. ηελ πξώηε κέξα ηνπ ρξόλνπ 

7. Όηαλ ζηελ Διιάδα έρνπκε θαινθαίξη ζηελ Απζηξαιία έρνπκε: 

Α. ρεηκώλαΒ. θζηλόπσξν Γ. θζηλόπσξν ή άλνημεΓ. θαινθαίξη ή ρεηκώλαΔ. άλνημε 

8. Όηαλ ζηελ Διιάδα έρνπκε άλνημε ζηελ Απζηξαιία έρνπκε: 

Α. θζηλόπσξν Β. ρεηκώλαΓ. θαινθαίξηΓ. άλνημε ή θζηλόπσξν 
Δ. θαινθαίξη ή ρεηκώλα 

9. ηηο 21 Μαξηίνπ θαη 23 επηεκβξίνπ (εκεξνκελίεο ησλ Ιζεκεξηώλ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 24σξεο 
πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο όινη νη ηόπνη ηεο Γεο:  

Α. έρνπλ ζπλερώο κέξαΒ. έρνπλ κέξα κεγαιύηεξε από ηε λύρηα 
Γ. έρνπλ ζπλερώο λύρηαΓ. δέρνληαη ίζε πνζόηεηα ελέξγεηαο από ηνλ Ήιην. 
Δ. έρνπλ κέξα ίζεο δηάξθεηαο κε ηε λύρηα 
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Β1.2 Χωρίζοντασ το φυςικό περιβάλλον ςε ενότητεσ 
 

Να γράψετε για τις παρακάτω εικόνες σε ποια ενότητα του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. 

υδρόσφαιρα) ανήκουν τα αντικείμενα που αναφέρονται. 

 

 

 

 

 

 
  

Πάγοσ: Άνκρωποι: Βράχοι: 

Θάλαςςα: Δζντρα: Θάλαςςα: 

 Ζδαφοσ: Αζρασ:  

Πάγοσ: Δζντρα: Παγόβουνα: 

Φϊκια: Ποτάμι: Θάλαςςα: 

 Βουνό: Θαλάςςιοιοργανιςμοί: 

φννεφα: Πουλιά: 

Παγετϊνασ:  

Δζντρα: Ψάρια: 

Λίμνθ: Θάλαςςα: 

Βουνό: Πυκμζνασ: 

φννεφα: Τδρόβια φυτά: 

Παγετϊνασ:  
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ΟΡΙΕΟΝΤΙΑ 
 
1. Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν δνπλ όινη νη νξγαληζκνί ηεο 

Γεο 
3. Σν θιίκα ηεο Γξνηιαλδίαο 
8. Κιίκα πνπ ζπλαληάηαη ζην εζσηεξηθό ησλ επείξσλ 
9. Η πην δεζηή ζεξκηθή δώλε 
12. Η κεγαιύηεξε ήπεηξνο 
15. 'απηή ηε ζεξκηθή δώλε βξίζθεηαη ε Διιάδα 
16. Πιάγηεο θαη θάζεηεο θηλήζεηο ηνπ αέξα 
17. Από εθεί πεξλάεη ν Πξώηνο Μεζεκβξηλόο 
19. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο κηαο πεξηνρήο γηα έλα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα 
21. Άλεκνη πνπ θέξλνπλ βξνρέο ζηελ Αγγιία 
23. Δηδηθή θαηεγνξία ηνπ εύθξαηνπ θιίκαηνο 
25. Απνπζία αλέκσλ 
27. Από εθεί μεθηλάεη ην Ρεύκα ηνπ Κόιπνπ 
28. Σα αεξνπιάλα πξνηηκνύλ λα πεηάλ ζ'απηό ην 

ζηξώκα 
 

ΚΑΘΔΤΑ 
 
2. Σν γ.πιάηνο θαη ην γ.κήθνο ελόο ηόπνπ 
4. Κιίκα ησλ πνιύ ςειώλ βνπλώλ 
5. Ννεηά εκηθύθιηα πνπ εθηείλνληαη από ηνλ έλαλ πόιν ζηνλ άιιν 
6. Άλεκνη πνπ πλένπλ από ηνλ Ιλδηθό Ωθεαλό 
7. 'απηό ην ζηξώκα εθδειώλνληαη ηα πεξηζζόηεξα κεηεσξνινγηθά 

θαηλόκελα 
10. Πξνβνιή από ηε κεηαηξνπή ζθαηξηθήο επηθάλεηαο ζε επίπεδε 
11. Με ηε βνήζεηά ηνπο πξνζδηνξίδεηαη ην γεσγξαθηθό πιάηνο ελόο ηόπνπ 
13. Πεξηιακβάλεη ην έδαθνο θαη ην ππέδαθνο 
14. Πεξηιακβάλεη ην λεξό ζε όιεο ηηο κνξθέο ηνπ 
18. Ο κεγαιύηεξνο παξάιιεινο 
20. Η κηθξόηεξε ήπεηξνο 
22. Ο αέξαο είλαη πην ςπρξόο ζε κεγαιύηεξν 
24. Από εθεί πλένπλ νη ζεξκνί άλεκνη 
26. Δκπνδίδνπλ ηνπο κνπζώλεο λα θηάζνπλ ζην εζσηεξηθό ηεο Αζίαο 
29. Αέξην πνπ απνξξνθά ηηο βιαβεξέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ 
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Β3.1 Το νερό ςτη φύςη 
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1. Γράψτε τα ονόματα των ωκεανϊν. 

2. Γράψτε τα ονόματα των μεγαλφτερων καλαςςϊν τθσ Γθσ. 

3. Γράψτε τα ονόματα των μεγαλφτερων λιμνϊν τθσ Γθσ. 

4. Γράψτε τα ονόματα των νθςιϊτικων κρατϊν. 

5. Γράψτε τα ονόματα των μεγαλφτερων οροςειρϊν τθσ Γθσ. 
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Β3.4Τα ποτάμια του κόςμου – Υδρογραφικό Δίκτυο 
 

 

Β3.4 Τα ποτάμια του κόςμου - Υδρογραφικό Δίκτυο Β3.4 Τα ποτάμια του κόςμου - Υδρογραφικό Δίκτυο 
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Β4.2 Το εςωτερικό τησ γησ 
 

Η κερμοκραςία ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ ……………………………… όςο αυξάνει το βάκοσ. Η μζγιςτθ κερμοκραςία που 

επικρατεί ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ είναι περίπου ……………………………… οC ςε βάκοσ ……………………………… χλμ., 

δθλαδι ςτον ……………………………… τθσ Γθσ. Οι υπολογιςμοί των κερμοκραςιϊν ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ ζχουν 

γίνει με ζμμεςεσ μεκόδουσ από τθν μελζτθ διάδοςθσ των ……………………………… κυμάτων.  

 

υμπλθρϊςτε ςτον πίνακα που ακολουκεί τα ονόματα των τμθμάτων του εςωτερικοφ τθσ Γθσ, με τα 
αντίςτοιχα βάκθ τουσ.  

 

 

 

 

  

 Σμιμα του εςωτερικοφ τθσ Γθσ Βάκοσ (χλμ) 

1   

2   

3   

4   

Ποια ςτάδια του γεωλογικοφ κφκλου απεικονίηονται ςτθν παρακάτω εικόνα; 

4 3 2 1 
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Β4.3 Δυνάμεισ που διαμορφώνουν την επιφάνεια τησ γησ (Ενδογενείσ και εξωγενείσ) 

Ενδογενείσ δυνάμεισ 

Πιςτεφετε ότι το ανάγλυφο τησ γησ παραμζνει ςταθερό ςτο πζραςμα του χρόνου; 

Μποροφμε να αντιληφθοφμε αυτζσ τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο ανάγλυφο; 

Ποφ πιςτεφετε ότι οφείλονται; 

 

ΣΕΙΣΜΟΙ . 

τον παγκόςμιο ςειςμοτεκτονικό χάρτθ, που απεικονίηει τουσ μεγαλφτερουσ ……………………………… που ζγιναν 
τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι περιςςότεροι ςειςμοί γίνονται πάνω ςε κάποιεσ γραμμζσ που είναι τα 
……………………………… των ……………………………… ……………………………… . Αντίκετα, ςτο ……………………………… των 
πλακϊν δεν ςυμβαίνουν τόςο ςυχνά ςειςμοί.  
Ποιεσ από τισ παρακάτω χϊρεσ είναι πολφ ςειςμογενείσ:  

Αυςτραλία, Γαλλία, Ελλάδα, Χιλή, ουηδία, Ρωςία, Μεξικό 

Άλλεσ χϊρεσ με υψθλι ςειςμικότθτα είναι ……………………………… , ……………………………… , ……………………………… , 
……………………………… , ……………………………… . Η Ελλάδα είναι πολφ ςειςμογενισ χϊρα επειδι βρίςκεται ςτο όριο 
τθσ ……………………………… και τθσ ……………………………… πλάκασ. Ο μεγαλφτεροσ ςε μζγεκοσ ςειςμόσ που ζχει 
καταγραφεί ζγινε ςτ…………………...……….. το ζτοσ ………..……. και είχε μζγεκοσ ……..…. βακμϊν τθσ κλίμακασ 
Ρίχτερ. 

 

ΟΡΟΓΕΝΕΣΗ . 
Με ποιο τρόπο πιςτεφετε ότι δθμιουργοφνται τα βουνά; 

Σρεισ οροςειρζσ που ςχθματίςτθκαν με ορογζνεςθ κατά τθν …………………………….λικοςφαιρικϊν πλακϊν είναι: 

……………………………… , ……………………………… , ……………………………… . 
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ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ . 
 

- ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ . 

Οι νθςιϊτικεσ αλυςίδεσ αποτελοφνται από μία ςειρά ……………………………………………………………… που 

ςχθματίςτθκαν μετά από υποβφκιςθ……………………………… πλάκασ κάτω από ……………………………… . Νθςιϊτικθ 

αλυςίδα υπάρχει και ςτθν Ελλάδα, ςτο νότιο ………………………………με τα ενεργά θφαίςτεια: ……………………………… 

, ……………………………… , ……………………………… , ……………………………… . Αν ενϊςουμε με μια γραμμι αυτά τα 

θφαίςτεια κα ςχθματίςουν ζνα ……………………………… . Η γραμμι που κα ςχθματιςτεί είναι ςχεδόν 

……………………………… με αυτι των ορίων τθσ Ευραςιατικισ και τθσ ……………………………… πλάκασ. Ζνα μικρό 

τμιμα τθσ Ευραςιατικισ πλάκασ προσ τα ………………………………  είναι θ μικροπλάκα του Αιγαίου. 

 

Μπορείτε με τθ βοικεια τθσεικόνασ να 

εξθγιςετε τθν φπαρξθ των θφαιςτείων 

ςτθν Ελλάδα;  

 

υμπλθρϊςτε ςτθν ςωςτι κζςθ πάνω 

ςτθν εικόνα τισ εξισ φράςεισ και λζξεισ: 

θφαιςτειακό τόξο Νοτίου Αιγαίου, 

Αφρικάνικθ πλάκα, μικροπλάκα Αιγαίου 

και τα ονόματα των θφαιςτείων: 

αντορίνθ, Μιλοσ, Νίςυροσ. 

 

- ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΤΟΞΑ . 

Σα θφαιςτειακά τόξα δθμιουργοφνται κατά παρόμοιο τρόπο με τισ νθςιϊτικεσ αλυςίδεσ με τθ διαφορά ότι 

ςχθματίηονται κατά τθν υποβφκιςθ……………………………… πλάκασ κάτω από ……………………………… .  

- ΜΕΣΩΚΕΑΝΙΕΣ ΡΑΧΕΣ . 

Οι μεςωκεάνιεσ ράχεσ ςχθματίηονται όταν  ……………………………… δφο λικοςφαιρικζσ πλάκεσ. Σα πετρϊματα που 

βρίςκονται ςτισ ακτζσ τθσ δυτικισ Αφρικισ είναι ……………………………… από αυτά που βρίςκονται κοντά 

ςτθμεςωκεάνια ράχθ του Ατλαντικοφ, αφοφ ςτισ μεςωκζανιεσ ράχεσ βρίςκονται τα πιο………………………………  

πετρϊματα πάνω ςτθ Γθ. 

- ΘΕΡΜΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ . 

Οι κερμζσ κθλίδεσ είναι θ μοναδικι περίπτωςθ θφαιςτείων που δθμιουργοφνται ςτο ……………………………… των 

……………………………… ……………………………… . 

 

Σα θφαίςτεια τθσ γθσ βρίςκονται πάνω ι παράλλθλα ςτα ……………………………… των ……………………………… 

……………………………… . Σρία θφαίςτεια που ανικουν ςτο «δαχτυλίδι τθσ φωτιάσ» που εκτείνεται γφρω από τον 

……………………………… ωκεανό είναι: ……………………………… , ……………………………… , ……………………………… 
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 ΟΡΙΕΟΝΤΙΑ 
3. Βύζηζκα ηνπ σθεάληνπ ππζκέλα κε απόηνκεο 

πιεπξέο 
6. Η εηζξνή ηνπ λεξνύ κέζα ζηε γε  
9. Η ςειόηεξε νξνζεηξά ηεο Γεο 
11. Πεδηάδα κέζα ζηε ζάιαζζα 
12. Νεζηώηηθν θξάηνο κε ηα πεξηζζόηεξα λεζηά 
13. ην κέζν κηαο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο 

δεκηνπξγνύληαη ζεξκέο 
14. Σν ιησκέλν πέηξσκα πνπ βγαίλεη από έλα 

εθαίζηεην 
16. Γξακκή πνπ ελώλεη ηα ςειόηεξα ζεκεία κηαο 

ιεθάλεο απνξξνήο 
20. Η κεγαιύηεξε ιίκλε ηεο γεο 
23. ρεκαηίδεηαη ζπρλά ζηηο εθβνιέο ελόο πνηακνύ 
24. Σν λεξό πνπ πέθηεη ζηε γε 
27. Ο ζρεκαηηζκόο νξνζεηξώλ 
28. Μεγάιε κάδα πάγνπ 

ΚΑΘΔΤΑ 
1. Γόλεζε ηνπ εδάθνπο πνπ νθείιεηαη ζηε ζξαύζε πεηξσκάησλ 
2. Ο θύθινο ηνπ λεξνύ 
4. Σύπνο βιάζηεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απνπζία 

δέληξσλ 
5. Η "θαξδηά" ηεο γεο  
7. Λέγεηαη αιιηώο ην ηξνπηθό δάζνο 
8. Ο κεγαιύηεξνο σθεαλόο ηεο γεο 
10. Η κεγαιύηεξε ιίκλε ηεο Αθξηθήο 
15. Σα απνκεηλάξηα θπηώλ θαη δώσλ πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί ζε 

πεηξώκαηα 
17. Αληηπξνζσπεύεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ όγθνπ ηεο γεο 
18. Ο κεγαιύηεξνο ζε κήθνο πνηακόο ηεο γεο 
19. Σύπνο βιάζηεζεο πνπ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηελ Αθξηθή 
21. Η θίλεζε ηνπ λεξνύ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 
22. Ράρεο πνπ απνηεινύληαη από ππνζαιάζζηα εθαίζηεηα 
25. Θάιαζζα πνπ ιέγεηαη θαη Δύμεηλνο Πόληνο 
26. Όιν ην λεξό κηαο ιεθάλεο απνξξνήο θαηαιήγεη ζηελ θεληξηθή 


