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Οι κλιματικές ζώνες
w w w . t h r a n i a . c o m

…και τα χαρακτηριστικά τους!

πολική ζώνη

πολική ζώνη

βόρεια εύκρατη ζώνη

νότια εύκρατη ζώνη

τροπική ζώνη

Το κλίμα είναι οι διαφορετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
σε μια περιοχή ανάλογα με την εποχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 



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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Οι κλιματικές ζώνες

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

…και τα χαρακτηριστικά τους!













πολική ζώνη

πολική ζώνη

βόρεια εύκρατη ζώνη

νότια εύκρατη ζώνη

τροπική ζώνη



κλίμα:

ελάχιστες βροχές

θερμοκρασία:

χαμηλές θερμοκρασίες

εποχές: 

το καλοκαίρι είναι 

σύντομο και ψυχρό

διάρκεια ημέρας – νύχτας:

6 μήνες μέρα & 6 μήνες νύχτα



κλίμα:

θερμό και υγρό

θερμοκρασία:

πάνω από 20 Οc

εποχές: 

μία περίοδο πολλών βροχών και μία περίοδο ξηρασίας. 

διάρκεια ημέρας – νύχτας:

ίση



κλίμα:

θερμό και υγρό.

θερμοκρασία:

αυξομειώσεις της θερμοκρασίας

εποχές: 

ο χειμώνας συνήθως είναι βαρύς και το καλοκαίρι θερμό

διάρκεια ημέρας – νύχτας:

η μέρα είναι μεγαλύτερη από 

τη νύχτα το καλοκαίρι και μικρότερη το χειμώνα



Το κλίμα είναι οι διαφορετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή ανάλογα με την εποχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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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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