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Γεωγραφία Α’ Τάξη – 2
ο
 Τετράμηνο 

 

A. Χάρτες 
 

1) Χάρτη ονομάζουμε την απεικόνιση περιοχής, με έμφαση στη σχέση μεταξύ στοιχείων 

της. Με τον όρο στοιχεία εννοούμε: Αντικείμενα, Γεωγραφικούς ή γεωλογικούς 

σχηματισμούς, Περιοχές, Θέματα… 

 

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

 

2) Ταξινόμηση χαρτών 

 Δυο διαστάσεων (συνήθως) ή τριών διαστάσεων 

 Έντυποι ή ηλεκτρονικοί 

 Αδρανείς ή διαδραστικοί 

 Ανάλογα με το συσχετισμό των στοιχείων κατατάσσονται ως οδικοί, πολιτικοί, 

ναυτικοί, τουριστικοί, στρατιωτικοί, ιστορικοί, οικονομικοί… 

 

3) Χαρακτηριστικά χαρτών 

a. Τίτλος: Πληροφορίες για το περιεχόμενο του χάρτη 

b. Κλίμακα: Αριθμητικά 1:1000 έως 1:100.000.000 ή με γεωμετρική αναλογία 

Παράδειγμα: Κλίμακα 1:1.000.000 σημαίνει ότι για κάθε ένα εκατοστό (cm) στο χάρτη, 

αντιστοιχούν 1000 cm μήκους στην πραγματικότητα. 

Προσοχή οι μονάδες μήκους στο λόγο να είναι ίδιες! 

Κλίμακα με γεωμετρική αναλογία (βλέπε το παρακάτω σχήμα) 
 

 

 

c. Υπόμνημα: Ερμηνεία χαρτογραφικών συμβόλων 

d. Προσανατολισμός: Βορράς στην κορυφή (συνήθως) 

e. Ακρίβεια απεικόνισης: Ανάλογα με τη χρήση 

 

Εφαρμογή: Υπολόγισε την απόσταση ανάμεσα σε δυο ακρωτήρια (εκφρασμένη σε km), αν πάνω 

στο χάρτη η απόσταση ανάμεσά τους είναι 5 cm. Δίνεται η κλίμακα του χάρτη ως 1:100.000. 

Αιτιολόγηση της απάντησής σας. 
 

 Γνωρίζω: Από την κλίμακα ότι κάθε 1 cm στο χάρτη είναι 100.000 cm στην 

πραγματικότητα. Επομένως, τα 5 cm στο χάρτη θα είναι πέντε φορές περισσότερα στην 

πραγματικότητα, δηλαδή = 5 x 100.000 = 500.000 cm 
 

 Γνωρίζω: ότι 1 km = 1000 m Και 1 m = 100 cm.  

Επομένως, 500.000 cm = 5.000 m = 5 km 

 

Απάντηση: Η απόσταση ανάμεσα στα δυο ακρωτήρια είναι 5 km 
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