
1. Ποιες από ηις ακόλοσθες γεωγραθικές ζσνηεηαγμένες είναι ζωζηές ; Για ηις 
λανθαζμένες να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζη ζας 
α) 120ο Β – 80ο Γ β) 20ο Β- 50ο Γ γ) 85ο Ν – 195ο Γ δ) 40ο Ν – 30ο Α 
2.Τι είναι οι ςυντεταγμζνεσ ενόσ τόπου και τι προςδιορίηουν;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Συντεταγμζνεσ ενόσ τόπου ονομάηονται το γεωγραφικό πλάτοσ και το γεωγραφικό  
μικοσ του. Με τθ βοικεια τουσ προςδιορίηεται θ γεωγραφικι κζςθ ενόσ ςθμείου  
(τόπου) ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ.  
 
A1.3 H χριςθ των χαρτϊν ςτθν κακθμερινι ηωι  
1.Ποια είναι τα βαςικά ςτοιχεία που πρζπει να ζχει ζνασ χάρτθσ;  
Γράψτε ςυνοπτικά τι εξθγεί το κάκε ςτοιχείο.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Ένασ χάρτθσ για να είναι πλιρθσ πρζπει να ζχει :  
α. Τίτλο: Ο τίτλοσ δίνει πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο του χάρτθ.  
β. Κλίμακα: Η επιφάνεια που απεικονίηει ο χάρτθσ, κακϊσ και το αν περιλαμβάνει πολλζσ ι 
λίγεσ λεπτομζρειεσ κακορίηονται από τθν κλίμακα του.  
γ. Υπόμνθμα: Το υπόμνθμα κάκε χάρτθ ερμθνεφει τα χαρτογραφικά ςφμβολα που 
χρθςιμοποίθςε ο χαρτογράφοσ.  
δ. Προςανατολιςμό: Η φπαρξθ τθσ πυξίδασ ςτθν επιφάνεια του χάρτθ είναι απαραίτθτθ, 
επειδι δείχνει τον προςανατολιςμό, δθλαδι τα ςθμεία του ορίηοντα ςτθν επιφάνεια του 
χάρτθ. 
2.Τι είναι θ κλίμακα ενόσ χάρτθ, τι δείχνει; Τι ςθμαίνει κλίμακα 1:5000;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Η επιφάνεια που απεικονίηει ο χάρτθσ, κακϊσ και το αν περιλαμβάνει πολλζσ ι λίγεσ 
λεπτομζρειεσ κακορίηονται από τθν κλίμακα του. Η κλίμακα είναι ζνα κλάςμα που δείχνει 
πόςεσ φορζσ ζχουν ςμικρυνκεί οι πραγματικζσ αποςτάςεισ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί 
ο χάρτθσ. Έτςι, το κλάςμα 1:5.000 δθλϊνει ότι 1 εκατοςτό ςτο χάρτθ αντιςτοιχεί με 5.000 
εκατοςτά ςτθ Γθ. 

 

 
3.Τα ςθμεία Α και Β ςτο παρκάτω χάρτθ.... (μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερεσ από μία 
απαντιςεισ)  
A. ζχουν το ίδιο γεωγραφικό μικοσ  
B. ζχουν το ίδιο γεωγραφικό πλάτοσ 
C. απζχουν το ίδιο απο τον πρϊτο μεςθμβρινο 
D. απζχουν το ίδιο απο τον ιςθμερινό 



 
4.Ποιεσ είναι οι γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου Γ.   (πρϊτα ςθμειϊνεται το γεωγ. 
πλάτοσ και μετά το γεωγ. μικοσ)  
A. 60 μοίρεσ Βόρεια - 0 μοίρεσ  
B. 0 μοίρεσ - 60 μοίρεσ Νότια 
C. 60 μοίρεσ Νότια - 0 μοίρεσ 
D. 0 μοίρεσ - 60 μοίρεσ Νότια 
 

 
Παράδειγμα:  
θ πόλθ Α ζχει γεωγραφικό πλάτοσ 30ο νότια και γεωγραφικό μικοσ 60ο δυτικά ι ςφντομα: 
30ο Ν - 60ο Δ. 
θ πόλθ Β ζχει γεωγραφικό πλάτοσ 45ο νότια και γεωγραφικό μικοσ 165ο ανατολικά ι 
ςφντομα: 45ο Ν - 165ο Α. 
θ πόλθ Γ ζχει γεωγραφικό πλάτοσ 15ο βόρεια και γεωγραφικό μικοσ 30ο δυτικά ι ςφντομα: 
15ο Β - 30ο Δ. 
θ πόλθ Δ ζχει γεωγραφικό πλάτοσ 0ο βόρεια και γεωγραφικό μικοσ 90ο ανατολικά  ι 
ςφντομα: 0ο  - 90ο Α. 
5.Πόςα χιλιόμετρα είναι ςτθν πραγματικότθτα 
α.- 3 εκ. ςε χάρτθ με κλίμακα 1:2000000; 
β.- 12 εκ. ςε χάρτθ με κλίμακα 1:400000; 
γ.- 8 εκ. ςε χάρτθ με κλίμακα 1:2800000; 
δ.- 12 εκ. ςε χάρτθ με κλίμακα 1:5000000; 
ε.- 5 εκ. ςε χάρτθ με κλίμακα 1:2500000; 
 


