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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Η Γη είναι ένας από τους οκτώ πλανήτες που βρίσκονται σε συνεχή τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Είναι ο 
τρίτος πλανήτης από τον Ήλιο, ένας από τους τέσσερις εσωτερικούς και πέτρινους/γήινους (terrestrial) 
πλανήτες. Οι τέσσερις εξωτερικοί πλανήτες είναι γνωστοί ως γίγαντες (Jovian) και αποτελούνται 
κυρίως από παγωμένα αέρια.  
Εκτός από τους πλανήτες και τα φεγγάρια τους υπάρχουν και άλλα ουράνια σώματα σε κίνηση γύρω 
από τον Ήλιο (π.χ. αστεροειδείς και κομήτες). 
Αστεροειδείς είναι μεγάλα κομμάτια πέτρας. Κομήτες είναι πέτρα, πάγος και παγωμένα αέρια. 
 

Ο Ήλιος, οι πλανήτες, τα φεγγάρια και όλα τα άλλα ουράνια σώματα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω 
του αποτελούν το Ηλιακό μας Σύστημα (αστρικό σύστημα). «National Geographic Solar System»,  
https://www.youtube.com/watch?v=libKVRa01L8 

Το Ηλιακό Σύστημα 
Αφού μελετήσετε το πιο κάτω Σχήμα 1, ένα σκίτσο του Ηλιακού Συστήματος σύμφωνα με το «Κυκλικό 
Μοντέλο», να συμπληρώσετε τα ονόματα των πλανητών (στη διπλανή κολόνα) κατά σειρά αύξουσας 
απόστασης από τον Ήλιο. Μπορείτε να  χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες από το video «Το Ηλιακό 
Σύστημα, https://www.youtube.com/watch?v=JVCVZtOjEfQ . 
 
Σχήμα 1, Το Ηλιακό Σύστημα 

 

 

Οι πλανήτες του Ηλιακού 

Συστήματος κατά σειρά 

απόστασης από τον Ήλιο. 

1. ………………………………… 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

Ζ. Α. (Ζώνη Αστεροειδών) 

5. ……………………………….. 

6. ……………………………….. 

7. ……………………………….. 

8. ……………………………….. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=libKVRa01L8
https://www.youtube.com/watch?v=JVCVZtOjEfQ
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει (Ιστορία της Γης), η Σελήνη (το φεγγάρι μας) δημιουργήθηκε όταν ένας 
μικρότερος πλανήτης, η Θέα, συγκρούστηκε με τη Γη και είναι σε συνεχή τροχιά γύρω από τη Γη. Η Γη 
και η Σελήνη αποτελούν ένα Πλανητικό Σύστημα. 
Οι έξι από τους οκτώ πλανήτες έχουν φεγγάρια. Ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν έχουν ενώ ο Δίας έχει 79 
γνωστά φεγγάρια (δορυφόρους)! 
 
Πλανήτης είναι ένα ουράνιο σώμα με σφαιρικό σχήμα και με δικιά του τροχιά γύρω από κάποιο 
άστρο. 
Νάνος πλανήτης είναι ένα ουράνιο σώμα με όχι σφαιρικό σχήμα και χωρίς δικιά του τροχιά. 
Άστρο είναι ένα ουράνιο σώμα, συνήθως με τεράστιο μέγεθος συγκριτικά με τα υπόλοιπα ουράνια 
σώματα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω του. Τα άστρα αποτελούνται από πολύ θερμά αέρια, κυρίως 
υδρογόνο. Αλυσιδωτές αντιδράσεις γίνονται στο εσωτερικό τους, οι οποίες απελευθερώνουν μεγάλα 
ποσά ενέργειας στην επιφάνεια.  

 
Ερωτήσεις 

1. Τι είναι το Ηλιακό Σύστημα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Να ονομάσετε έναν πλανήτη ο οποίος θα πρέπει να είναι: 

     α. θερμότερος από τη Γη: …………………………………………….. 

     β. ψυχρότερος από τη Γη: ……………………………………………. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Να ονομάσετε τους τέσσερις εσωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος. 

     α. ……………………………………  

     β. …………………………………… 

     γ. …………………………………… 

     δ. …………………………………… 

4. Να ονομάσετε τους τέσσερις εξωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος. 

     α. ……………………………………  

     β. …………………………………… 

     γ. …………………………………… 

     δ. …………………………………… 

5. Να ονομάσετε ένα Πλανητικό Σύστημα.  

    ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

6. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός Πλανητικού και ενός Αστρικού συστήματος; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Κινήσεις της Γης 

Να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν συμπληρώνοντας τα κενά και σχεδιάζοντας το 
ζητούμενο σκίτσο αφού πρώτα παρακολουθήσετε το video «Planetario di Milano» 

(https://www.youtube.com/watch?v=R1zcMdK3hcs) ή/και μελετήσετε τις «Κινήσεις της Γης» από 
τον Παγκόσμιο Άτλαντα (σελ. 6). 

Α.  Η Περιστροφή της Γης    
 
1. α. Να σχεδιάσετε (με μολύβι), εντός του τετραγώνου, ένα σκίτσο της Γης σε περιστροφική 
κίνηση. Να γράψετε τους απαραίτητους τίτλους στο σκίτσο σας.  
      β. Να περιγράψετε την Περιστροφή της Γης. Να αναφέρετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες ούτως ώστε η περιγραφή σας να είναι κατανοητή.     

β. ..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….                                                                                   

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….                                                                                   

………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………….                                                                                    

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….                                                                                                    

………………………………………………………………………….. 
Σχήμα 2, Η Περιστροφή της Γης 

 
2. Να μελετήσετε το Σχήμα 3 που ακολουθεί, το οποίο δείχνει την Περιστροφή της Γης. 
 
Τίτλος:……………………………………………………………………………………. 
 

 

Σχήμα 3 (geog.1, R. Gallagher, R. Parish, J. Williamson, 4
th

edition) 
 
  α. Στο σημείο Χ είναι σκοτάδι τώρα. Γιατί; …………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

α. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1zcMdK3hcs
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  β. Σε δώδεκα ώρες από τώρα θα έχει φως. Γιατί; …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  γ. Να εισηγηθείτε έναν τίτλο για το πιο πάνω Σχήμα 3. …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Να μελετήσετε το πιο κάτω Σχήμα 4, το οποίο δείχνει γνωστούς Παράλληλους Κύκλους 
στην επιφάνεια της Γης. Με τη βοήθεια του Παγκόσμιου Άτλαντα σας (σελ. 4) να 
συμπληρώσετε τα ονόματα των υπολοίπων Παράλληλων Κύκλων σύμφωνα με τα 
παραδείγματα: • στις 23,5° Ν (Γεωγραφικό Πλάτος) αντιστοιχεί ο Τροπικός του Αιγόκερω 
                             • στις 90° Ν (Γεωγραφικό Πλάτος) αντιστοιχεί ο Νότιος Πόλος 
 
Σχήμα 4, Γνωστοί Παράλληλοι Κύκλοι 

 
 
 
 
Β. Η Περιφορά της Γης 
 
Το ταξίδι της Γης γύρω από τον Ήλιο 
Η Γη ταξιδεύει γύρω από τον Ήλιο παίρνοντας και σένα μαζί της. Μια πλήρης περιφορά της 
Γης γύρω από τον Ήλιο συμπληρώνεται σε 365 μέρες και 6 ώρες.  
Η φορά (κατεύθυνση) της Περιφοράς της Γης είναι αντίθετη από την κατεύθυνση των 

δεικτών του ρολογιού. Σχήμα 5, Η Περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο. 

Η κλίση του άξονα Περιστροφής της Γης πάνω στο επίπεδο Περιφοράς της Γης γύρω από 
τον Ήλιο προκαλεί την αλλαγή των Εποχών.     
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Δίσεκτο Έτος 
Είναι το έτος που έχει 366 μέρες. Συμβαίνει κάθε 4 χρόνια εξαιτίας των επιπλέον έξι ωρών που 

χρειάζεται η Γη για να ολοκληρώσει μία πλήρη περιφορά. Έτσι, κάθε χρόνο προστίθενται οι 6 ώρες 

(6*4=24 ώρες) και έτσι δημιουργείται μία επιπλέον ημέρα η οποία προστίθεται στον Φεβρουάριο. 

Δηλαδή   έχουμε 3 χρόνια με 365 μέρες και ένα χρόνο με 366 μέρες. Το επόμενο δίσεκτο έτος είναι 

το 2020.  

  

Ερωτήσεις 
Να μελετήσετε το Σχήμα 5 που ακολουθεί, το οποίο δείχνει την Περιφορά της Γης γύρω από 
 τον Ήλιο και να απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις.  
Υπενθύμιση: • Video «Planetario di Milano», https://www.youtube.com/watch?v=R1zcMdK3hcs 

                          • «Κινήσεις της Γης», Παγκόσμιος Άτλαντας (σελ. 6) 

Σχήμα 5, Η Περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο (geog.1, R. Gallagher, R. Parish, J. Williamson) 

 

1. Να συμπληρώσετε στο Σχήμα 5 τις ημερομηνίες 21 Ιουνίου, 21(ή 22 ή 23) 
    Σεπτεμβρίου και 21 Δεκεμβρίου. 
 

2. Να σημειώσετε στο Σχήμα 5, για τις 21 Ιουνίου και 21 Δεκεμβρίου, τον Βόρειο και 
        Νότιο Πόλο. 

3. Μεταξύ ποιων ημερομηνιών το Βόρειο Ημισφαίριο έχει Καλοκαίρι; Να περιγράψετε 

    και να εξηγήσετε γιατί το Βόρειο Ημισφαίριο έχει τρεις μήνες Καλοκαίρι κατά τη 

    διάρκεια του «ταξιδιού» της Γης γύρω από τον Ήλιο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=R1zcMdK3hcs
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4. Μεταξύ ποιων ημερομηνιών το Νότιο Ημισφαίριο έχει Καλοκαίρι; Να περιγράψετε 

     και να εξηγήσετε γιατί το Νότιο Ημισφαίριο έχει τρεις μήνες Καλοκαίρι κατά τη 

     διάρκεια του «ταξιδιού» της Γης γύρω από τον Ήλιο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Μεταξύ ποιων ημερομηνιών το Βόρειο Ημισφαίριο έχει Χειμώνα; Να περιγράψετε 

    και να εξηγήσετε γιατί το Βόρειο Ημισφαίριο έχει τρεις μήνες Χειμώνα κατά τη διάρκεια 

    του «ταξιδιού» της Γης γύρω από τον Ήλιο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 6. Μεταξύ ποιων ημερομηνιών το Βόρειο Ημισφαίριο έχει Άνοιξη; Να περιγράψετε 

        και να εξηγήσετε γιατί το Βόρειο Ημισφαίριο έχει τρεις μήνες Άνοιξη κατά τη διάρκεια 

        του «ταξιδιού» της Γης γύρω από τον Ήλιο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

7. Μεταξύ ποιων ημερομηνιών το Νότιο Ημισφαίριο έχει Φθινόπωρο; Να περιγράψετε 

       και να εξηγήσετε γιατί το Βόρειο Ημισφαίριο έχει τρεις μήνες Φθινόπωρο κατά τη 

       διάρκεια του «ταξιδιού» της Γης γύρω από τον Ήλιο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 


