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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Να δώσετε τίτλο στο χάρτη που ακολουθεί. Να ονοµάσετε, και να χρωµατίσετε τις επτά ηπείρους µε ξεχωριστό χρώµα.
Επίσης, να ονοµάσετε πάνω στον χάρτη τους τέσσερις Ωκεανούς.
2. Αφού µπείτε στην ιστοσελίδα http://www.googleearth.com , ή https://maps.google.com/ να βρείτε την τοποθεσία του
σχολείου ή του σπιτιού σας, να την µεταφέρετε σε µια καινούργια σελίδα της Microsoft word Α4 και να την τυπώσετε.
Παρακαλώ όπως στη σελίδα σας να προσθέσετε τις ακόλουθες πληροφορίες :Το όνοµα σας και τίτλο.
3. Να δηµιουργήσετε ένα δικό σας χάρτη από το http://www.googleearth.com, ή https://maps.google.com και να βάλετε
κάποια σηµεία (πολύγονα, τελείες, γραµµές) να δώσετε τίτλο και να τα περιγράψετε µε λίγα λογία. Πχ: πάρκα, δασικές
περιοχές, λίµνες, υδατοφράκτες, αιολικό πάρκο, ορεινή περιοχή, παράκτια περιοχή, κτλ.
4. Με πλήρη σαφήνεια να εξηγήσετε τι είναι η Γεωγραφία.
5. Τι γνωρίζετε για την Φυσική Γεωγραφία. Ποια η διάφορα της από την Ανθρωπογεωγραφία.
6. Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών – GIS;
7. Τι είναι το Παγκόσµιο Συστήµατα Εντοπισµού Θέσης – GPS; Ποια η σχέση τους µε την επιστήµη της τηλεπισκόπισης.
8. Πως µπορούµε να προσδιορίσουµε πάνω σε ένα χάρτη το υψόµετρο µιας περιοχής ;
9. Σε τι αποσκοπούν οι Γεωγραφικές Συντεταγµένες; Να απαριθµήσετε τρεις οργανισµούς που χρησιµοποιούν
συντεταγµένες για διεκπεραίωση των εργασιών τους.
10. Να εξηγήσετε πως παίρνουµε δεδοµένα από ένα δορυφόρο. Μαζί µε την επεξήγηση σας, µπορείτε και να το σκιτσάρετε.
11. Τι γνωρίζετε για την Χαρτογραφική προβολή του χάρτη.
12. Οι παράλληλες συντεταγµένες του Ισηµερινού του ξεκινούν από 0° και κατευθύνονται δυτικά προς ανατολικά. Σε ποια
ηµισφαίρια µας δίνουν τοποθεσίες
13. Οι κάθετες συντεταγµένες του Μεσηµβρινού του ξεκινούν από της 0° και κατευθύνονται βόρια προς ανατολικά. Σε ποια
ηµισφαίρια µας δίνουν τοποθεσίες
14. Ποια τα βασικά στοιχειά ενός χάρτη;
15. Να κάνετε ένα σκίτσο χάρτη που να δείχνει τη γειτονία του σχολειού ή του σπιτιού σας ή της κοινότητας σας.
16. Να εξηγήσετε τη διαφορά µεταξύ του τοπογραφικού χάρτη από του θεµατικού χάρτη.
17. Να αναλύσετε µε πλήρη σαφήνεια τι είναι η «Σατιρική Χαρτογραφία»
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1. Να δώσετε τίτλο στο χάρτη, να ονοµάσετε και να χρωµατίσετε τις επτά ηπείρους µε ξεχωριστό χρώµα.
2. Να βρείτε και να ονοµάσετε τους τέσσερις ωκεανούς.

