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Γεωγραφία Α’ Τάνη – 1
ο
 Τετράμημο 

 

A. Χάρτες 
 

1) Χάρτη ομομάζουμε τημ απεικόμιση περιοχής, με έμφαση στη σχέση μετανύ στοιχείωμ 

της. Λε τομ όρο στοιχεία εμμοούμε: Αμτικείμεμα, Γεωγραφικούς ή γεωλογικούς 

σχηματισμούς, Περιοχές, Ηέματα… 

 

Σημείωση: Κάθε χάρτης υφίσταται παραμόρφωση όταν αποτυπώνεται σε 2 διαστάσεις αντί 3 

 

2) Τανιμόμηση χαρτώμ 

 Δυο διαστάσεωμ (συμήθως) ή τριώμ διαστάσεωμ 

 Έμτυποι ή ηλεκτρομικοί 

 Αδραμείς ή διαδραστικοί 

 Αμάλογα με το συσχετισμό τωμ στοιχείωμ κατατάσσομται ως οδικοί, πολιτικοί, 

μαυτικοί, τουριστικοί, στρατιωτικοί, ιστορικοί, οικομομικοί… 

 

3) Χαρακτηριστικά χαρτώμ 

a. Τίτλος: Πληροφορίες για το περιεχόμεμο του χάρτη 

b. Ιλίμακα: Αριθμητικά 1:1000 έως 1:100.000.000 ή με γεωμετρική αμαλογία 

Παράδειγμα: Ιλίμακα 1:1.000.000 σημαίμει ότι για κάθε έμα εκατοστό (cm) στο χάρτη, 

αμτιστοιχούμ 1000 cm μήκους στημ πραγματικότητα. 

Προσοχή οι μομάδες μήκους στο λόγο μα είμαι ίδιες! 

Ιλίμακα με γεωμετρική αμαλογία (βλέπε το παρακάτω σχήμα) 
 

 

 

c. Υπόμμημα: Δρμημεία χαρτογραφικώμ συμβόλωμ 

d. Προσαματολισμός: Βορράς στημ κορυφή (συμήθως) 

e. Ακρίβεια απεικόμισης: Αμάλογα με τη χρήση 

 

Δφαρμογή: Υπολόγισε τημ απόσταση αμάμεσα σε δυο ακρωτήρια (εκφρασμέμη σε km), αμ πάμω 

στο χάρτη η απόσταση αμάμεσά τους είμαι 5 cm. Δίμεται η κλίμακα του χάρτη ως 1:100.000. 

Αιτιολόγηση της απάντησής σας. 
 

 Γμωρίζω: Από τημ κλίμακα ότι κάθε 1 cm στο χάρτη είμαι 100.000 cm στημ 

πραγματικότητα. Δπομέμως, τα 5 cm στο χάρτη θα είμαι πέμτε φορές περισσότερα στημ 

πραγματικότητα, δηλαδή = 5 x 100.000 = 500.000 cm 
 

 Γμωρίζω: ότι 1 km = 1000 m Ιαι 1 m = 100 cm.  

Δπομέμως, 500.000 cm = 5.000 m = 5 km 

 

Απάντηση: Ζ απόσταση αμάμεσα στα δυο ακρωτήρια είμαι 5 km 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Scale_from_NOAA_Chart_13272.png


 2 

ΒΘΒΚΘΟΓΡΑΦΘΑ 

 

1) Ασλαμίδης, Α.; Εαφειρακίδης, Γ; Ιαλαϊμτζίδης Δ.; «Γεωλογία - Γεωγραφία» Β’ Γυμμασίου, 

ΟΔΔΒ, Αθήμα, Έκδοση Β’ 2010 ISBN 960-06-2102-0 

2) Παυλόπουλος, Ι.; Γαλάμη, Α.; «Γεωλογία - Γεωγραφία» Α’ Γυμμασίου, ΟΔΔΒ, Αθήμα, Έκδοση 

Β’ 2010 ISBN 960-06-2099-7 

3) Ιαραμπάτσα, Α.; Ιλωμάρη, Α.; Ιουτσόπουλος, Ι; Λαράκη, Ι; Τσουμάκος, Η; «Γεωλογία - 

Γεωγραφία» Α’ Γυμμασίου, ΟΔΔΒ, Αθήμα, Έκδοση Β’ 2010 ISBN 960-06-0584-x 

4) https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere 

5) https://en.wikipedia.org/wiki/Troposphere 

6) https://en.wikipedia.org/wiki/Stratosphere 

7) https://en.wikipedia.org/wiki/Mesosphere 

8) https://en.wikipedia.org/wiki/Thermosphere 

9) https://en.wikipedia.org/wiki/Exosphere 

10) http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/atmospere.html 

11) http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/hydrosphere/ 

hydrosphere.html 

12) http://www.helppost.gr/kairos/anemologio-dieythinsi-onomata-anemon/ 

13) https://prezi.com/aeahvozfprui/the-hydrosphere/ 

14) http://ourearthsystems.wikispaces.com/Hydrosphere 

15) http://www.sciencepdx.org/environmental_science_1/documents/The%20Hydrosphere%20

Chapter%20Reading%201a.pdf 

16) http://pmm.nasa.gov/education/sites/default/files/lesson_plan_files/water%20in%20hydr

osphere/Water%20in%20Earth's%20Hydrosphere%20TG%20v2.pdf 

17) https://en.wikipedia.org/wiki/Lithosphere 

18) http://forecast.uoa.gr 

19) www.meteo.gr 

20) http://poseidon.hcmr.gr 

21) www.windguru.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Troposphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Exosphere
http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/atmospere.html
http://www.helppost.gr/kairos/anemologio-dieythinsi-onomata-anemon/
https://prezi.com/aeahvozfprui/the-hydrosphere/
http://ourearthsystems.wikispaces.com/Hydrosphere
http://www.sciencepdx.org/environmental_science_1/documents/The%20Hydrosphere%20Chapter%20Reading%201a.pdf
http://www.sciencepdx.org/environmental_science_1/documents/The%20Hydrosphere%20Chapter%20Reading%201a.pdf
http://pmm.nasa.gov/education/sites/default/files/lesson_plan_files/water%20in%20hydrosphere/Water%20in%20Earth's%20Hydrosphere%20TG%20v2.pdf
http://pmm.nasa.gov/education/sites/default/files/lesson_plan_files/water%20in%20hydrosphere/Water%20in%20Earth's%20Hydrosphere%20TG%20v2.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithosphere
http://forecast.uoa.gr/
http://www.meteo.gr/
http://poseidon.hcmr.gr/
http://www.windguru.com/

