
Εκπαιδευτική αφίσα
Γεωγραφία:

Η ατμόσφαιρα



ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ
Δημιουργούνται και τα μετεωρολογικά 
φαινόμενα, δηλαδή η βροχή, η ομίχλη, 
το χιόνι, το χαλάζι, οι άνεμοι κ.ά.

Η ατμόσφαιρα
w w w . t h r a n i a . c o m

…και τα στρώματά της!

ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ
Επικρατούν ισχυροί άνεμοι, πολύ καλή ορατότητα. 

Υπάρχει ένα σημαντικό αέριο, το όζον που απορροφά 
τις επικίνδυνες ακτίνες του Ήλιου.

ΜΕΣΟΣΦΑΙΡΑ
Αυτό το στρώμα προστατεύει τη Γη από τους 
μετεωρίτες. Εισερχόμενοι οι μετεωρίτες μέσα 

στη μεσόσφαιρα καίγονται.

ΕΞΩΣΦΑΙΡΑ
Τα αέρια σώματα βρίσκονται σε πολύ μικρές 

ποσότητες και περίπου στα 1.000 χλμ. πάνω από την 
επιφάνεια της Γης παύει να υπάρχει η ατμόσφαιρα.



Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου
Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο 
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ 

και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου 
διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη 

Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και από 
τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο 

www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη 
εμπορική προσωπική χρήση.
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ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ

Δημιουργούνται και τα μετεωρολογικά φαινόμενα, δηλαδή η βροχή, η ομίχλη, το χιόνι, το χαλάζι, οι άνεμοι κ.ά.





Η ατμόσφαιρα

w w w . t h r a n i a . c o m

…και τα στρώματά της!





ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ

Επικρατούν ισχυροί άνεμοι, πολύ καλή ορατότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό αέριο, το όζον που απορροφά τις επικίνδυνες ακτίνες του Ήλιου.

ΜΕΣΟΣΦΑΙΡΑ

Αυτό το στρώμα προστατεύει τη Γη από τους μετεωρίτες. Εισερχόμενοι οι μετεωρίτες μέσα στη μεσόσφαιρα καίγονται.

ΕΞΩΣΦΑΙΡΑ

Τα αέρια σώματα βρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες και περίπου στα 1.000 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της Γης παύει να υπάρχει η ατμόσφαιρα.
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Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.



Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.
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