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Συντάκτης : Βάτσιος Ξ. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  
ΣΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΤΜΉΜΑ:_____________________ONOMA:______________________________ 
Θέμα 1ο (Η χρήση χαρτών στην καθημερινή ζωή – ποιον χάρτη να διαλέξω) 

Σας δίνεται ο παραπάνω γεωφυσικός χάρτης. 
Α. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτός ο χάρτης για να είναι εύχρηστος. 
Β. Ποιες είναι οι δύο κύριες κατηγορίες χαρτών. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες 
ανήκει ο παραπάνω χάρτης; 

Μονάδες 7(4+3) 
Θέμα 2ο (Κλίμακα του χάρτη) 
Στον παραπάνω χάρτη η απόσταση του Βόλου από το Βελεστίνο είναι 6cm και η 
κλίμακα του χάρτη είναι 1:100.000. Να βρείτε την πραγματική απόσταση του Βόλου 
από το Βελεστίνο σε cm (εκατοστά) και σε km(χιλιόμετρα) 

Μονάδες 6 
Θέμα 3ο (Γεωγραφικές συντεταγμένες) 

 

Στον διπλανό χάρτη 
φαίνονται οι παράλληλοι και 
οι μεσημβρινοί που 
διέρχονται από την Ελλάδα. 
Α. Τι ονομάζουμε 
παραλλήλους; 
Β. Ποιος είναι ο 
μεγαλύτερος παράλληλος; 
Γ. Σας δίνεται ότι η 
γεωγραφική θέση του 
Βόλου είναι 
39022΄22΄΄Ν(Βόρεια) και 
22056΄33΄΄Ε(Ανατολικά).  
Πως προσδιορίζεται η 
γεωγραφική θέση ενός 
τόπου; 

Μονάδες 7(3+2+2) 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  
ΣΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΤΜΉΜΑ:_____________________ONOMA:______________________________ 
Θέμα 1ο (Η χρήση χαρτών στην καθημερινή ζωή – ποιον χάρτη να διαλέξω) 

Σας δίνεται ο παραπάνω γεωφυσικός χάρτης. 
Α. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτός ο χάρτης για να είναι εύχρηστος. 
Β. Ποιες είναι οι δύο κύριες κατηγορίες χαρτών. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες 
ανήκει ο παραπάνω χάρτης; 

Μονάδες 7(4+3) 
Θέμα 2ο (Κλίμακα του χάρτη) 
Στον παραπάνω χάρτη η απόσταση του Βόλου από το Βελεστίνο είναι 5cm και η 
κλίμακα του χάρτη είναι 1:120.000. Να βρείτε την πραγματική απόσταση του Βόλου 
από το Βελεστίνο σε cm (εκατοστά) και σε km(χιλιόμετρα) 

Μονάδες 6 
Θέμα 3ο Γεωγραφικές συντεταγμένες 

 

Στον διπλανό χάρτη 
φαίνονται οι παράλληλοι και 
οι μεσημβρινοί που 
διέρχονται από την Ελλάδα. 
Α. Τι ονομάζουμε 
μεσημβρινούς; 
Β. Ποιος είναι ο πρώτος 
μεσημβρινός; 
Γ. Σας δίνεται ότι η 
γεωγραφική θέση του 
Βόλου είναι 
39022΄22΄΄Ν(Βόρεια) και 
22056΄33΄΄Ε(Ανατολικά).  
Πως προσδιορίζεται η 
γεωγραφική θέση ενός 
τόπου; 

Μονάδες 7(3+2+2) 
 


