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Συντάκτης : Βάτσιος Ξ. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  
ΣΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΤΜΉΜΑ:_____________________ONOMA:______________________________ 
Θέμα 1ο  
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το 
γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες:  
Α. Το ηπειρωτικό κλίμα χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ημέρας 
και νύχτας.  
Β. Στο εύκρατο κλίμα παρατηρούνται ήπιοι χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια  
Γ. Υψηλές θερμοκρασίες και άφθονες βροχοπτώσεις έχουμε στο τροπικό κλίμα 
Δ. Στο πολικό κλίμα έχουμε ψυχρούς χειμώνες και θερμά καλοκαίρια 
Ε. Στο ορεινό κλίμα έχουμε γενικά κρύο.  

Μονάδες 2,5 
Θέμα 2ο  
Αντιστοιχείστε τα στρώματα της ατμόσφαιρας που βρίσκονται στην στήλη Α με το 
χαρακτηριστικό τους που βρίσκεται στην στήλη Β, δημιουργώντας ζεύγη αριθμών 
και γραμμάτων ( πχ 1α). 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1.  Τροπόσφαιρα α. Απαραίτητο στις τηλεπικοινωνίες 

μεγάλων αποστάσεων 
2. Στρατόσφαιρα β. Απορροφά τις βλαβερές ακτίνες του 

ήλιου 
3. Οζονόσφαιρα γ. Προτιμούν να πετούν τα αεροπλάνα 
4. Ιονόσφαιρα δ. Συμβαίνουν τα περισσότερα 

μετεωρολογικά φαινόμενα 
5. Θερμόσφαιρα ε. Βρίσκεται σε μεγάλο ύψος από την 

επιφάνεια της γης 
Μονάδες 2,5 

Θέμα 3ο  

 

Οι θερμοί άνεμοι από την 
Σαχάρα, κουβαλώντας και 
άφθονη σκόνη,  κάνουν 
πολύ ζεστά τα καλοκαίρια 
στην νότια Ευρώπη όπως 
είναι η περιοχή της Κρήτης 
που φαίνεται στην εικόνα.  
Α. Τι είναι ο άνεμος και πως 
δημιουργείται; 
Β. Ποιοι παράγοντες 
καθορίζουν την 
θερμοκρασία του αέρα;  
 

Γ. Το κλίμα στις περιοχές της Κρήτης χαρακτηρίζεται σαν μεσογειακό. Ποια 
χαρακτηριστικά έχει; 
 

Μονάδες 15(8+3+4) 
 

Οι απαντήσεις στην πίσω σελίδα 
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Συντάκτης : Βάτσιος Ξ. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  
ΣΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΤΜΉΜΑ:_____________________ONOMA:______________________________ 
Θέμα 1ο  
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το 
γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες:  
Α. Στην τροπόσφαιρα προτιμούν να πετούν τα αεροπλάνα 
Β. Στην στρατόσφαιρα δεν συμβαίνουν αλλαγές (μετεωρολογικά φαινόμενα)   
Γ. Η οζονόσφαιρα απορροφά τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου 
Δ. Η ιονόσφαιρα χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ιόντων και ελεύθερων 
ηλεκτρονίων 
Ε. Η θερμόσφαιρα είναι απαραίτητη στις τηλεπικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων.  

Μονάδες 2,5 
Θέμα 2ο  
Αντιστοιχείστε τους κλιματικούς τύπους που βρίσκονται στην στήλη Α με τα 
χαρακτηριστικά τους που βρίσκονται στην στήλη Β, δημιουργώντας ζεύγη αριθμών 
και γραμμάτων ( πχ 1α). 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1.  Κλίμα ερήμου α. Γενικά κρύο 
2. Ορεινό κλίμα β. Υψηλές θερμοκρασίες και πολλές 

βροχοπτώσεις 
3. Ηπειρωτικό κλίμα γ. ήπιοι χειμώνες και δροσερά 

καλοκαίρια 
4. Εύκρατο κλίμα δ. Μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας 

ημέρας και νύχτας 
5. Τροπικό κλίμα ε. Πολύ κρύοι χειμώνες και ζεστά 

καλοκαίρια  
Μονάδες 2,5 

Θέμα 3ο  

 

Τα τελευταία χρόνια 
γίνονται εμφανή τα 
σημάδια της κλιματικής 
αλλαγής που συμβαίνει 
στον πλανήτη μας.   
Α. Τι είναι το κλίμα; 
Β. Ποιοι παράγοντες 
επηρεάζουν το παγκόσμιο 
κλίμα;  
Γ. Το κλίμα στην χώρα 
μας χαρακτηρίζεται σαν 
μεσογειακό. Ποια 
χαρακτηριστικά έχει; 

 
Μονάδες 15(8+3+4) 

 
Οι απαντήσεις στην πίσω σελίδα 

 


