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Η κλίμακα του χάρτη

Kεφάλαιο 4ο

Δραστηριότητες

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
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Σ
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Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη στο

α) Η κλίμακα ενός χάρτη είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων πάνω στον χάρτη

β) Η κλίμακα ενός χάρτη είναι ένας αριθμός, που δείχνει πόσες φορές

είναι μικρότερη μια περιοχή επάνω στον χάρτη από την ίδια περιοχή
στην επιφάνεια της Γης

γ) Αν η απόσταση δύο περιοχών στον χάρτη (υπό κλίμακα 1:1.000.000)

είναι 5 εκατοστά, τότε η πραγματική απόσταση είναι 5.000.000
εκατοστά ή 50 χιλιόμετρα

δ) Όταν αλλάζει η κλίμακα του χάρτη, αλλάζει
και η πραγματική απόσταση δύο περιοχών

ε) Όταν αλλάζει η κλίμακα του χάρτη, αλλάζει η απόσταση
δύο περιοχών πάνω στον χάρτη



2. Η πραγματική απόσταση Αθήνας – Λαμίας είναι περίπου 200 χιλιόμετρα. Αν ένας χάρτης έχει σχε-

διαστεί με κλίμακα 1:1.000.000, πόση είναι η απόσταση των δύο πόλεων πάνω στον χάρτη σε ευ-

θεία γραμμή; Σημειώστε στο πλαίσιο δύο κουκκίδες, που θα συμβολίζουν τις δύο πόλεις και

υπολογίστε την απόστασή τους.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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● Η πραγματική απόσταση Αθήνας - Λαμίας 

είναι 200 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή.

● Κλίμακα 1 : 1.000.000 σημαίνει ότι 1 εκ. στον χάρτη 

αντιστοιχεί σε 1.000.000 εκ., δηλαδή ο χάρτης δείχνει 
την απόσταση 1.000.000 φορές μικρότερη. 

● Η πραγματική απόσταση Αθήνας – Λαμίας είναι περίπου  

200 χμ.= 200.000 μ.= 20.000.000 εκ. 

● Επομένως στον χάρτη η απόσταση είναι 

20.000.000 εκ : 1.000.000 = 20 εκατοστά

● Αθήνα

●Λαμία
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●Αθήνα
●

Λαμία

● Η πραγματική απόσταση Αθήνας - Λαμίας είναι 200 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή.

● Κλίμακα 1 : 1.000.000 σημαίνει ότι 1 εκ. στον χάρτη αντιστοιχεί σε 1.000.000 εκ., 

δηλαδή ο χάρτης δείχνει την απόσταση 1.000.000 φορές μικρότερη. 

● Η πραγματική απόσταση Αθήνας – Λαμίας είναι περίπου  200 χμ.= 200.000 μ.= 20.000.000 εκ. 

● Επομένως στον χάρτη η απόσταση είναι 20.000.000 εκ : 1.000.000 = 20 εκατοστά

20 εκατοστά



3. Μπορείς κι εσύ να σχεδιάσεις την αίθουσα διδασκαλίας υπό κλίμακα! Για κάθε ένα μέτρο πραγ-

ματικής απόστασης θα σχεδιάζεις 2 εκατοστά στο χαρτί. Πόσο είναι το πραγματικό μήκος και το

πραγματικό πλάτος της αίθουσας; Με ποιες διαστάσεις θα τα σχεδιάσεις στο πλαίσιο που ακολου-

θεί; Γράψε με κλάσμα την κλίμακα που σου δόθηκε.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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● Οι διαστάσεις της αίθουσάς μας είναι:

μήκος= 7 μέτρα και πλάτος= 5 μέτρα. 

● Αφού για κάθε ένα μέτρο πραγματικής απόστασης θα πρέπει να σχεδιάσουμε 2 εκατοστά στο χαρτί, τότε : 

μήκος= 7 x 2 = 14 εκατοστά και πλάτος= 5 x 2 = 10 εκατοστά 

● Άρα στο πλαίσιο θα σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο με διαστάσεις:

μήκος= 14 εκατοστά και πλάτος= 10 εκατοστά 

● Αφού το 1 μέτρο=100 εκ. αντιστοιχεί σε 2 εκατοστά στο χαρτί, τότε και τα 100 εκ. αντιστοιχούν σε 2 εκ. .

Επομένως η κλίμακα είναι:  Κλίμακα =
𝜶𝝅ό𝝈𝝉𝜶𝝈𝜼 𝝈𝝉𝝄 𝝌𝜶𝝆𝝉𝜾

𝝅𝝆𝜶𝜸𝝁𝜶𝝉𝜾𝜿𝜼 𝜶𝝅ό𝝈𝝉𝜶𝝈𝜼
=

𝟐

𝟏𝟎𝟎
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Η ταυτότητα του χάρτη : Κλίμακα
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τι είναι η κλίμακα του χάρτη
Κλίμακα του χάρτη είναι ένας αριθμός που δηλώνει πόσες φορές μικρότερη είναι 
μία απόσταση πάνω στον χάρτη από την πραγματική της απόσταση στο έδαφος.

πώς να υπολογίζετε αποστάσεις με τη βοήθεια της κλίμακας

● Με τον χάρακα (υποδεκάμετρο), μετρούμε την απόσταση μεταξύ των 

δύο σημείων που μας ενδιαφέρουν.

● Πολλαπλασιάζουμε αυτή την απόσταση με τον παρονομαστή του 

κλάσματος της κλίμακας.



α
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Εικόνα4.1:Γεωμορφολογικόςχάρτηςτης Ελλάδας

● ΣΠΑΡΤΗ

●ΑΘΗΝΑ

Η κλίμακα του χάρτη

Η Σπάρτη και η Αθήνα, δύο πόλεις-κράτη της αρχαιότητας, οι οποίες όπως γνωρίζουμε είχαν έντονη

αντιπαλότητα μεταξύ τους, άραγε απέχουν πολύ η μία από την άλλη; Ας τις εντοπίσουμε στον χάρτη
της Ελλάδας (εικόνα 4.1), για να βρούμε τη μεταξύ τους απόσταση σε ευθεία γραμμή.

Στον χάρτη η απόσταση, σε ευθεία γραμμή, μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας είναι 2,4 εκ.
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

● ΣΠΑΡΤΗ

● ΑΘΗΝΑ

● Η απόσταση στο χάρτη 4.1, σε ευθεία γραμμή, 

μεταξύ Σπάρτης - Αθήνας είναι 2,4 εκ.

● Η κλίμακα του χάρτη 4.1  είναι 1 : 3.000.000 . 

Άρα 1 εκατοστό πάνω στο χάρτη αντιστοιχεί (ισούται) 
με 3.000.000 εκατοστά στην πραγματικότητα.

Χρησιμοποιώντας την κλίμακα που υπάρχει στον χάρτη της εικόνας 4.1 ας βρούμε την πραγματική
απόσταση Σπάρτης-Αθήνας.

● Άρα   2,4  x 3.000.000  = 7.200.000 εκατοστά 

● Για να βρούμε την πραγματική απόσταση 

πολλαπλασιάζουμε την απόσταση πάνω στο χάρτη 
με τον παρονομαστή του κλάσματος της κλίμακας.

● Επομένως η πραγματική απόσταση Σπάρτης-Αθήνας  είναι:     

7.200.000 εκ. = 72.000 μ. = 72 χιλιόμετρα
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Στους χάρτες της εικόνας 4.2 απεικονίζεται η περιοχή του Γυθείου. Ποιον χάρτη θα επιλέ-
ξετε, για να πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την πόλη του Γυθείου;

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Εικόνα4.2α:Το Γύθειο σε οδικό χάρτη Εικόνα4.2β:Tο Γύθειο στον γεωμορφολογικό χάρτη

Για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την πόλη του Γυθείου, θα 

επιλέξουμε τον πρώτο χάρτη (4.2α). Ο πρώτος χάρτης (4.2α) δείχνει πολλές λεπτομέρειες, επειδή είναι 

φτιαγμένος σε μεγαλύτερη κλίμακα (ο παρονομαστής μικραίνει). Ο δεύτερος χάρτης (4.2β) δείχνει 

λιγότερες λεπτομέρειες, επειδή είναι φτιαγμένος σε μικρότερη κλίμακα (ο παρονομαστής μεγαλώνει).

20
Ο πρώτος χάρτης (4.2α) δείχνει τις οδικές αρτηρίες της πόλη του Γυθείου καθώς και αρκετές άλλες χρηστικές πληροφορίες 

(Κάμπινγκ, αρχαιολογικό χώρο, κάστρο, λιμάνι). Ο δεύτερος χάρτης (4.2β) δείχνει τα οριζόντια χαρακτηριστικά της Πελοποννήσου (βουνά, 

ποτάμια, λίμνες και το υψόμετρο) και τίποτα παραπάνω για την πόλη του Γυθείου.
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Βρείτε ποιος από τους χάρτες της εικόνας 4.2 έχει τη μικρότερη κλίμακα.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Εικόνα 4.2α: Το Γύθειο σε οδικό χάρτη
Εικόνα 4.2β: Tο Γύθειο στον γεωμορφολογικό χάρτη

Kαι οι δύο χάρτες μας δίνουν λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή του Γυθείου. 

Ο πρώτος χάρτης (4.2α) δείχνει πολλές λεπτομέρειες, επειδή η κλίμακά του είναι μεγάλη (ο παρο-

νομαστής μικραίνει), ενώ δεύτερος χάρτης (4.2β) μάς δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες επειδή η κλί-

μακα μικραίνει (ο παρονομαστής μεγαλώνει), 
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Μπορούμε να κατασκευάσουμε τον Οδικό 

χάρτης του  Ν. Ηλείας με όποιον τρόπο μας 

βολεύει. Αν θέλουμε να παρουσιάσουμε, την 

συγκεκριμένη περιοχή, με πολλές λεπτομέρειες, 

τότε θα φτιάξουμε έναν χάρτη με μικρή κλίμακα. 

1 : 1.000.000

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Με τις ομάδες μας κατασκευάζουμε χάρτες της περιοχής μας με διαφορετικές
κλίμακες, αναφέροντας σε τι εξυπηρετεί ο κάθε χάρτης.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Οδικός χάρτης Ν. Ηλείας

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 1.000.000



α

α
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χάρτη με μεγαλύτερη κλίμακα. 
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Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Με τις ομάδες μας κατασκευάζουμε χάρτες της περιοχής μας με διαφορετικές
κλίμακες, αναφέροντας σε τι εξυπηρετεί ο κάθε χάρτης.
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Μπορούμε να κατασκευάσουμε τον Οδικό χάρτης του  

Ν. Ηλείας με όποιον τρόπο μας βολεύει. Αν θέλουμε 

να παρουσιάσουμε, την συγκεκριμένη περιοχή, με 

ελάχιστες λεπτομέρειες, τότε θα φτιάξουμε έναν 

χάρτη με ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. 

1 : 5.000.000

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Με τις ομάδες μας κατασκευάζουμε χάρτες της περιοχής μας με διαφορετικές
κλίμακες, αναφέροντας σε τι εξυπηρετεί ο κάθε χάρτης.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Οδικός χάρτης Ν. Ηλείας

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000.000
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Εικόνα4.1:Γεωμορφολογικόςχάρτηςτης Ελλάδας

●

●ΛΑΡΙΣΑ

● Η απόσταση στο χάρτη 4.1, σε ευθεία γραμμή, 

μεταξύ Λάρισας- Φλώρινας είναι 2,2 εκ.

● Η κλίμακα του χάρτη 4.1  είναι 1 : 3.000.000 . 

Άρα 1 εκατοστό πάνω στο χάρτη αντιστοιχεί (ισούται) 
με 3.000.000 εκατοστά στην πραγματικότητα.

● Άρα   2,2  x 3.000.000  = 6.600.000 εκατοστά 

● Για να βρούμε την πραγματική απόσταση 

πολλαπλασιάζουμε την απόσταση πάνω στο χάρτη 
με τον παρονομαστή του κλάσματος της κλίμακας.

● Επομένως η πραγματική απόσταση Λάρισας - Φλώρινας είναι :     

6.600.000 εκ. = 66.000 μ. = 66 χιλιόμετρα
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Εικόνα4.1:Γεωμορφολογικόςχάρτηςτης Ελλάδας

●ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

●ΛΑΡΙΣΑ

● Η απόσταση στο χάρτη 4.1, σε ευθεία γραμμή, 

μεταξύ Λάρισας – Μεσολογγίου είναι 2,4 εκ.

● Η κλίμακα του χάρτη 4.1  είναι 1 : 3.000.000 . 

Άρα 1 εκατοστό πάνω στο χάρτη αντιστοιχεί (ισούται) 
με 3.000.000 εκατοστά στην πραγματικότητα.

● Άρα 2,4  x 3.000.000  = 7.200.000 εκατοστά 

● Για να βρούμε την πραγματική απόσταση 

πολλαπλασιάζουμε την απόσταση πάνω στο χάρτη 
με τον παρονομαστή του κλάσματος της κλίμακας.

● Επομένως η πραγματική απόσταση Λάρισας – Μεσολογγίου είναι :     

7.200.000 εκ. = 72.000 μ. = 72 χιλιόμετρα

α
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