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ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  αανναακκεεφφααλλααίίωωσσηηςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΑΑ’’

(ΕΕππιισσήήμμααννσσηη:: Χρησιμοποίησε, ανάλογα με την ερώτηση, 
τους κατάλληλους κάθε φορά χάρτες)

11.. ΈΈνναα  εεππιιββααττηηγγόό  ππλλοοίίοο  ξξεεκκιιννάά  ααππόό  ττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  μμεε  ππρροοοορριισσμμόό  ττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΜΜυυ--
ττιιλλήήννηηςς..  ΒΒοοήήθθηησσεε  ττοονν  κκααππεεττάάννιιοο  νναα  ββρρεειι  ττοονν  δδρρόόμμοο  ττοουυ  μμεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  εεννέέρρ--
γγεειιεεςς::
• ΧΧάάρρααξξεε  μμιιαα  κκααττάάλλλληηλληη  πποορρεείίαα  σσττοονν  χχάάρρττηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  ττοο

ππλλοοίίοο  νναα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  ττηη  μμιικκρρόόττεερρηη  δδυυννααττήή  ααππόόσστταασσηη..
• ΜΜέέττρρηησσεε  ααυυττήή  ττηηνν  ααππόόσστταασσηη  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττηηςς  κκλλίίμμαακκααςς  κκααιι  υυπποολλόόγγιισσεε

ππόόσσεεςς  ώώρρεεςς  ττααξξιιδδιιοούύ  θθαα  χχρρεειιαασσττοούύνν,,  αανν  ττοο  ππλλοοίίοο  ττααξξιιδδεεύύεειι  μμεε  2200  ννααυυττιικκάά
μμίίλλιιαα  ττηηνν  ώώρραα  ((ππεερρίίπποουυ  3377  χχμμ..//ώώρραα))..

• ΠΠεερρίίγγρρααψψεε  ττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  κκίίννηησσηηςς  ττοουυ  ππλλοοίίοουυ  σσεε  κκάάθθεε  ττμμήήμμαα  ττηηςς  πποο--
ρρεείίααςς  ((ννόόττιιαα,,  ββοορρεειιοοααννααττοολλιικκήή  κκττλλ..))..

• ΣΣηημμεείίωωσσεε  δδύύοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  θθααλλάάσσσσιιαα  σσττεεννάά  ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα
ππεερράάσσεειι  ττοο  ππλλοοίίοο..

22.. ΈΈνναα  μμεεγγάάλλοο  ππεεττρρεελλααιιοοφφόόρροο  φφοορρττώώννεειι  ππεεττρρέέλλααιιοο  σσττοονν  ΠΠεερρσσιικκόό  ΚΚόόλλπποο,,  γγιιαα
νναα  ττοο  μμεεττααφφέέρρεειι  σσττοο  ΤΤόόκκιιοο  ττηηςς  ΙΙααππωωννίίααςς..
• ΣΣεε  πποοιιαα  ηημμιισσφφααίίρριιαα  ττηηςς  ΓΓηηςς  ((ββόόρρεειιοο,,  ννόόττιιοο,,  δδυυττιικκόό,,  ααννααττοολλιικκόό))  θθαα  κκιιννηηθθεείί;;
• ΣΣεε  πποοιιοο  σσηημμεείίοο  ττηηςς  πποορρεείίααςς  ττοουυ  θθαα  ππλληησσιιάάσσεειι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ττοονν  ΙΙσσηημμεερριιννόό;;
• ΠΠοοιιοοςς  ππααρράάλλλληηλλοοςς  ((ππεερρίίπποουυ))  θθαα  εείίννααιι  ττοο  ββοορρεειιόόττεερροο  σσηημμεείίοο  ττηηςς  πποορρεείίααςς

ττοουυ;;

33.. ΈΈνναα  ααεερροοππλλάάννοο  θθέέλλεειι  νναα  κκάάννεειι  ττοονν  γγύύρροο  ττηηςς  ΓΓηηςς,,  αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττοονν  ππααρράάλλ--
λληηλλοο  ττωωνν  4400º ββόόρρεειιοο  ππλλάάττοοςς..
• ΣΣηημμεείίωωσσεε  66  χχώώρρεεςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  δδιιαασσχχίίσσεειι..
• ΣΣηημμεείίωωσσεε  44  μμεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς,,  πποουυ  θθαα  σσυυννααννττήήσσεειι  σσττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ..

44.. ΚΚάάννεε  ττοο  ίίδδιιοο  γγιιαα  έένναα  ααεερροοππλλάάννοο  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππάάεειι  ααππόό  ττοονν  ΒΒόόρρεειιοο  σσττοονν  ΝΝόό--
ττιιοο  ΠΠόόλλοο,,  αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττοονν  μμεεσσηημμββρριιννόό  ττωωνν  3300º ααννααττοολλιικκόό  μμήήκκοοςς..

55.. ΈΈννααςς  φφίίλλοοςς  σσοουυ  σσοουυ  εείίππεε  όόττιι  εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε  έένναα  εεξξωωττιικκόό  ννηησσίί  μμεε  σσυυννττεεττααγγμμέέ--
ννεεςς  2200º ννόόττιιοο  γγεεωωγγρρααφφιικκόό  ππλλάάττοοςς  κκααιι  113300º ααννααττοολλιικκόό  γγεεωωγγρρααφφιικκόό  μμήήκκοοςς..
ΘΘαα  ττοονν  ππιισσττέέψψεειιςς  ήή  θθαα  κκααττααλλάάββεειιςς  όόττιι  λλέέεειι  ψψέέμμαατταα;;

66.. ΈΈνναα  λλύύκκεειιοο  ααπποοφφαασσίίζζεειι  νναα  κκάάννεειι  μμιιαα  ππεεννθθήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή,,  μμεε  σσκκοοππόό  νναα  κκάάννεειι
ττοονν  γγύύρροο  ττηηςς  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  κκααιι  νναα  εεππιισσκκεεφφθθεείί  55  σσηημμααννττιικκοούύςς  ιισσττοορριικκοούύςς  ττόό--
πποουυςς  ττηηςς,,  κκααιι  οοιι  μμααθθηηττέέςς  ττοουυ  ζζηηττοούύνν  ττηη  ββοοήήθθεειιάά  σσοουυ,,  γγιιαα  νναα  οορργγααννώώσσοουυνν  ττηηνν
εεκκδδρροομμήή  ττοουυςς..
• ΠΠοοιιοουυςς  χχάάρρττεεςς  θθαα  χχρρεειιαασσττεείίςς  κκααιι  γγιιααττίί;;

XAΡΤΕΣ
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Α΄

• ΣΣεε  πποοιιεεςς  ππρρωωττεεύύοουυσσεεςς  ννοομμώώνν  θθαα  ττοουυςς  ππρρόόττεειιννεεςς  νναα  κκοοιιμμηηθθοούύνν  κκααθθεεμμίίαα
ααππόό  ττιιςς  44  ββρρααδδιιέέςς  πποουυ  θθαα  ππεερράάσσοουυνν,,  ώώσσττεε  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ππιιοο  κκοοννττάά  σσττοονν
εεππόόμμεεννοο  ππρροοοορριισσμμόό  ττοουυςς;;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α’
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ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ

Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης Ενότητας Α΄ 

11.. Μία κατάλληλη πορεία, έτσι ώστε το πλοίο να ακολουθήσει τη μικρότερη δυνα-
τή απόσταση, φαίνεται στον χάρτη που ακολουθεί. 

Μετρώντας στον χάρτη την πορεία που χαράχθηκε και πολλαπλασιάζοντας
με τον παρονομαστή της κλίμακας του χάρτη, βρίσκουμε ότι η απόσταση Πει-
ραιά-Μυτιλήνης είναι ίση με 360 χιλιόμετρα. (ΣΣηημμεείίωωσσηη:: Για τη μέτρηση της
πορείας χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης συγκοινωνιών Ελλάδας, με κλίμακα
1:3.000.000, από το έργο ΕΛΛΑΔΑ: Ένας Σύγχρονος Άτλας των Εκδόσεων
Πατάκη, όπου η πορεία βρέθηκε ίση με 12 εκατοστά. Με χρήση άλλων χαρτών
θα αλλάξει η απόσταση στον χάρτη, αλλά η πραγματική απόσταση θα μείνει
ίδια.) 

Με δεδομένο ότι το πλοίο ταξιδεύει με 37 περίπου χμ. την ώρα, το ταξίδι θα
διαρκέσει σχεδόν 10 ώρες.

Το πλοίο, αναχωρώντας από τον Πειραιά, θα κινηθεί νοτιοανατολικά, κατό-
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πιν για λίγο ανατολικά, μετά βορειοανατολικά και στο τέλος του ταξιδιού, προ-
σεγγίζοντας τη Μυτιλήνη, θα κινηθεί βορειοδυτικά.

Δύο θαλάσσια στενά είναι το στενό ανάμεσα στο ακρωτήριο Σούνιο και την
Κέα, καθώς και το Στενό Καφηρέα, ανάμεσα στην Εύβοια και την  Άνδρο.

22.. Θα κινηθεί στο βόρειο και στο ανατολικό ημισφαίριο. Θα πλησιάσει περισσό-
τερο τον Ισημερινό, στη νοτιοανατολική Ασία, νότια της Σιγκαπούρης. Βορειό-
τερο σημείο της πορείας του θα είναι ο παράλληλος που περνά από το Τόκιο,
περίπου 37º βόρειο πλάτος.

33.. Έξι χώρες, μεταξύ άλλων, είναι οι Η.Π.Α., η Κίνα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία
και η Ρωσία. Τέσσερις μεγάλες πόλεις,  μεταξύ άλλων, είναι το Πεκίνο, η Άγκυ-
ρα, η Μαδρίτη και η Νέα Υόρκη.

44.. Έξι χώρες, μεταξύ άλλων, είναι η Ουκρανία, η Αίγυπτος, το Σουδάν, η Φινλαν-
δία, η Νότια Αφρική και η Τουρκία. Τέσσερις μεγάλες πόλεις,  μεταξύ άλλων, εί-
ναι το Κίεβο, το Κάιρο, η Λουζάκα και η Πραιτώρια.

55.. Θα λέει ψέματα, γιατί αυτές οι γεωγραφικές συντεταγμένες αντιστοιχούν στο
εσωτερικό της Αυστραλίας.

66.. Θα χρειαστεί πολιτικός χάρτης Πελοποννήσου, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση
για τις πρωτεύουσες νομών. Θα χρειαστεί οδικός χάρτης Πελοποννήσου, ώστε
να υπάρχει πληροφόρηση για το οδικό δίκτυο. Θα χρειαστεί ιστορικός χάρτης
Πελοποννήσου, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση για τους ιστορικούς τόπους. Τέ-
λος, θα χρειαστεί τουριστικός χάρτης Πελοποννήσου, ώστε να υπάρχει πληρο-
φόρηση για άλλα αξιοθέατα, ξενοδοχεία κτλ. 

Η Πελοπόννησος, ως γεωγραφικό διαμέρισμα, διαιρείται σε επτά νομούς και
σε όλη την έκτασή της ο επισκέπτης συναντά πλήθος ιστορικών μνημείων. Τέσ-
σερις, ενδεικτικά, από τις επτά πρωτεύουσες θα μπορούσαν να είναι η Κόρινθος,
η Πάτρα, η Καλαμάτα και το Ναύπλιο για τις διανυκτερεύσεις των μαθητών.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ ΧΑΡΤΕΣ




