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ΜΑΘΗΜΑ 10, Η επίδραςη των ςειςμών και των ηφαιςτείων ςτη ζωή μασ 

1. Κάμςε ςιπ ρχρςέπ αμςιρςξιυίρειπ. 

ρειρμόπ 
οήγμα 

καθοέτςηπ οήγμαςξπ 
ερςία 

επίκεμςοξ 
ερςιακό βάθξπ 

 επιτάμεια πάμχ ρςημ ξπξία ξλιρθαίμει η μία πλεσοά ςξσ οήγμαςξπ πάμχ ρςημ άλλη 
οχγμή ρςξμ τλξιό 
απόρςαρη ςηπ ερςίαπ από ςημ επιτάμεια ςηπ Γηπ 
ρημείξ όπξσ γίμεςαι η θοαύρη ςχμ πεςοχμάςχμ 
αιρθηςή αμαςάοανη ςξσ εδάτξσπ 
ποξβξλή ςηπ ερςίαπ ρςημ επιτάμεια ςηπ Γηπ 

 
2. ημειώρςε  για ςιπ ρχρςέπ ποξςάρειπ και Λ για ςιπ λάμθαρμέμεπ. 

 Η πιξ ρειρμξγεμήπ υώοα ςηπ Εσοώπηπ είμαι η Ελλάδα. 

 Μπξοξύμε μα καςαλάβξσμε πώπ κιμήθηκε έμα οήγμα μελεςώμςαπ ςξμ καθοέτςη ςξσ. 

 Έμαπ ρειρμόπ μεγάλξσ βάθξσπ μπξοεί μα επιτέοει πεοιρρόςεοεπ ζημιέπ από έμαμ επιταμειακό ρειρμό 
ίδιαπ έμςαρηπ. 

 Σα κύμαςα εμόπ ρειρμξύ διαδίδξμςαι ρε ξλόκληοη ςη Γη. 

 Η ποόβλεφη ρειρμώμ ρώζει καθημεοιμά πξλλξύπ αμθοώπξσπ από ςξσπ ρειρμξύπ. 

 Οι πεοιξυέπ με ςη μεγαλύςεοη ρειρμικόςηςα βοίρκξμςαι ρςξ ερχςεοικό ςχμ λιθξρταιοικώμ πλακώμ. 

 υεδόμ καθημεοιμά γίμεςαι ρειρμόπ ρε κάπξια πεοιξυή ςηπ Ελλάδαπ. 

 Οι πιξ πξλλξί ρειρμξί ρςημ Ελλάδα γίμξμςαι κάςχ από ςημ θάλαρρα. 

 Ο λόγξπ πξσ ποξκαλξύμςαι ςόρξι ρειρμξί ρςημ υώοα μαπ είμαι επειδή η Ελλάδα βοίρκεςαι πξλύ κξμςά 
ρςξ ρημείξ, όπξσ απξμακούμεςαι η ατοικαμική από ςημ εσοαριαςική λιθξρταιοική πλάκα. 

 Η Ελλάδα είμαι αμάμερα ρςιπ ένι πιξ ρειρμξγεμείπ υώοεπ ςξσ κόρμξσ. 

 Οι μεςαρειρμξί μπξοξύμ μα απξβξύμ ενίρξσ επικίμδσμξι με ςξμ κύοιξ ρειρμό. 

 Σα ρειρμικά κύμαςα διαδίδξμςαι ποξπ όλεπ ςιπ καςεσθύμρειπ. 

 

3. σμπληοώρςε ςα κεμά ςξσ κειμέμξσ. 

Η έμςαρη ςχμ ρειρμώμ μεςοιέςαι με ςημ κλίμακα ………………………………….. . Ο μεγαλύςεοξπ ρειρμόπ πξσ 

έυει καςαγοατεί πξςέ, έγιμε ρςημ …………………………………..  ςξ 1960 με μέγεθξπ 

…………………………………..  Ρίυςεο. Σξ μέγεθξπ εμόπ ρειρμξύ μεςοιέςαι από ειδικά όογαμα, ςξσπ 

………………………………….. . Μεςά από έμαμ κύοιξ ρειρμό μπξοεί μα ακξλξσθήρξσμ 

…………………………………..  . 

Πεοιρρόςεοεπ ζημιέπ μπξοεί μα επιτέοει ξ …………………………………..  ρειρμόπ και λιγόςεοεπ ξ 

………………………………….. . ε σπξθαλάρριξ ρειρμό σπάουει έμαπ άλλξπ τξμικόπ κίμδσμξπ, ςξ 

………………………………….. . Η Ελλάδα, καθώπ βοίρκεςαι πξλύ κξμςά ρςξ όοιξ ςηπ 

…………………………………..  πλάκαπ με ςημ Ατοικαμική, είμαι καςά ρειοά η …………………………………..  

πιξ ρειρμξγεμήπ υώοα παγκξρμίχπ. ςημ Ελλάδα γίμξμςαι ρειρμξί κάθε ………………………………….. , αλλά 

ξι πεοιρρόςεοξι δεμ γίμξμςαι αιρθηςξί επειδή έυξσμ μέγεθξπ κάςχ από 3 Ρίυςεο και ξι πεοιρρόςεοξι γίμξμςαι 

ρε …………………………………..  πεοιξυή. 

 

4. Κάμςε ςιπ ρχρςέπ αμςιρςξιυίρειπ για ςξσπ ρειρμικξύπ κιμδύμξσπ. 

πεζξδοόμιξ 
δοόμξπ 

ηλεκςοξτόοα καλώδια 
ρπαρμέμεπ ρχλήμεπ 

μέρα ρςξ ρπίςι 
παοαλία 

 πσοκαγιά 
βαοιά αμςικείμεμα πξσ πέτςξσμ 
ρπαρμέμα γσαλιά 
γέτσοα 
πλημμύοα 
ςρξσμάμι 

  


