
ΕΥΡΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ 3 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. Εντοπίζουμε στο χάρτη μας τον Ισημερινό και το Μεσημβρινό του Γκρηνουιτς.

Τόσο ο Ισημερινός όσο και ο Μεσημβρινός του Γκρήνουιτς σημειωνονται στο χάρτη με 0 . Άρα
για να βρω τον Ισημερινό αρκεί να εντοπίσω τον παράλληλο κύκλο, στον οποίο αναγράφονται
οι 0, ενώ για να βρω τον Μεσημβρινό του Γκρήνουιτς αρκεί να βρω το μεσημβρινό στον οποίο
αναγράφονται οι 0 .

2. Βρίσκουμε σε ποιο ημισφαίριο βρίσκεται η χώρα με την οποία ασχολούμαστε

Το Γεωγραφικό πλάτος είναι η απόσταση
ενός τόπου από τον Ισημερινό. Άρα στην

ουσία μας λέει αν η χώρα βρίσκεται πάνω ή
κάτω από τον Ισημερινό, δηλαδή αν βρίσκε-

ται βόρεια ή νότια του Ισημερινού.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

ΒΟΡΕΙΟ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΝΟΤΙΟ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

Αν μια χώρα βρίσκεται βόρια του Ισημερινού έχει ΒΓΠ.
Αν μια χώρα βρίσκεται νότια του Ισημερινού έχει ΝΓΠ

Το Γεωγραφικό μήκος είναι η απόσταση ενός
τόπου από το Μεσημβρινό του Γκρήνουιτς. Άρα
στην ουσία μας λέει αν η χώρα βρίσκεται δεξιά
ή αριστερά από το Μεσημβρινό του Γκρήνουιτς,
δηλαδή αν βρίσκεται ανατολικά ή δυτικά του

Μεσημβρινού του Γκρήνουιτς.

Αν μια χώρα βρίσκεται δυτικά του 1ου Μεσημβρινού έχει ΔΓΜ.
Αν μια χώρα βρίσκεται ανατολικά του 1ου Μεσημβρινού έχει ΑΓΜ.

1ος ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΔΥΤΙΚΟ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

για να βρω σε ποιο ημισφαίριο
είναι μια χώρα πρέπει να
σημειώσω δύο πράγματα

1) Αν έχει ΒΓΠ ή ΝΓΠ

2) Αν έχει ΑΓΜ ή ΔΓΜ
Άρα

00

00

00



3. Εντοπίζουμε πόσες μοίρες απέχει η χώρα μας από τον Ισημερινό και το 1ο Μεσημβρινό

Για να βρούμε πόσες μοίρες απέχει μια χώρα από τον Ισημερινό αρκεί να δούμε πόσες μοίρες
αναγράφονται στον παράλληλο κύκλο απ’ όπου περνά η χώρα.

Για να βρούμε πόσες μοίρες απέχει μια χώρα από τον 1ο Μεσημβρινό αρκεί να δούμε πόσες
μοίρες αναγράφονται στο μεσημβρινό απ’ όπου περνά η χώρα.

300

200

100

00

100

300

200

300

200

100

00

100

300

200

100 200300 300200400 400100 00

Για να βρούμε το Γεωγραφικό πλάτος
μιας χώρας θα πρέπει να βλέπουμε

τους κάθετους αριθμούς

Για να βρούμε το Γεωγραφικό
μήκος μιας χώρας θα πρέπει να

βλέπουμε τους οριζόντιους αριθμούς

ΑΑ

ΒΒ

Άρα
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της χώρας Α είναι:   10 ΒΓΠ  και  40 ΔΓΜ 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της χώρας Β είναι:   20 ΝΓΠ  και  10 ΑΓΜ

0

0

0

0


