
1 Ένα κυβικό µέτρο νερού έχει µάζα 1000 Kg. Σ’ ένα πληµµυρικό φαινόµενο, που η 

ροή του νερού φτάνει τα 10 m/sec, ποια θα είναι η κινητική ενέργεια ενός κυβικού 

µέτρου νερού;  

 

(α)  1 000 Kg m
2
 sec

-1
  

(β)  5 000 Kg m
2
 sec

-1
 

(γ)  50 000 Kg m
2
 sec

-1
  

(δ)  100 000 Kg m
2
 sec

-1
  

 

2 Σε ποια από τις επόµενες διαδικασίες απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να 

λάβει χώρα; 

 

(α)  η µετατροπή ενός γραµµαρίου νερού σε ατµό 

(β)  η µετατροπή ενός γραµµαρίου πάγου σε ατµό 

(γ)  η µετατροπή ενός γραµµαρίου νερού σε πάγο 

(δ)  η µετατροπή ενός γραµµαρίου πάγου σε νερό 

 

3 Η _________________ και η ______________ αποτελούν στρώµατα αστάθειας 

της ατµόσφαιρας, διότι η θερµοκρασία ελαττώνεται µε το ύψος εντός αυτών των 

στρωµάτων. 

 

(α)  τροπόσφαιρα ιονόσφαιρα 

(β)  στρατόσφαιρα θερµόσφαιρα 

(γ)  µεσόσφαιρα κρυόσφαιρα 

(δ)  µεσόσφαιρα τροπόσφαιρα 

  
 

4 Ποιο είδος οµίχλης σχηµατίζεται από νέφη αστάθειας; 

 

(α)  οµίχλη εξάτµισης (evaporation fog) 

(β)  οµίχλη ακτινοβολίας (radiation fog)  

(γ)  οµίχλη µεταφοράς (advection fog) 

(δ)  οµίχλη ορογραφίας (orographic fog) 

 

5 Η διαδικασία σχηµατισµού βροχής, γνωστής και ως «θερµού νέφους (warm 

rain)», λαµβάνει χώρα µέσω των διεργασιών ___________  και  _____________ . 

 

(α)  συµπύκνωσης (condensation) εναπόθεσης (deposition) 

(β)  σύγκρουσης (collision) εναπόθεσης (deposition) 

(γ)  συµπύκνωσης (condensation) συνένωσης (coalescence) 

(δ)  σύγκρουσης (collision) συνένωσης (coalescence) 

  

  
 

6 Ο κυκλοστροφικός άνεµος είναι αποτέλεσµα της τέλειας ισσοροπίας µεταξύ των 

δυνάµεων 

 

(α)  βαροβαθµίδας (pressure gradient) και Coriolis  

(β)  βαροβαθµίδας (pressure gradient), Coriolis και τριβής (friction) 

(γ)  βαροβαθµίδας (pressure gradient) και φυγόκεντρης (centrifugal)  

(δ) Coriolis και φυγόκεντρης (centrifugal)  
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7 Ποιο από τα παρακάτω δεν συνδέεται µε ένα δυνατό επεισόδιο Εl Nino; 

 

(α)  αύξηση της δραστηριότητας αστάθειας και καταιγίδων στην περιοχή του 

Ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού.  

(β)  δηµιουργία ενός ισχυρότατου αντικυκλώνα στην περιοχή της Αυστραλίας 

(γ)  µείωση της αλιείας ψαριών (κυρίως αντσούγας) στις παράκτιες περιοχές της 

Νότιας Αµερικής  

(δ)  µείωση της προγνωστικής ικανότητας µετεωρολογικών φαινοµένων µεγάλης 

κλίµακας 

 

8 Σε ποιον από τους παρακάτω τύπους κλίµατος της κατηγορίας κλιµάτων «C» της 

κατάταξης κατά Köppen η περισσότερη βροχόπτωση λαµβάνει χώρα κατά τη 

διάρκεια της ψυχρής περιόδου; 

 

(α)  Cfa 

(β)  Cfb 

(γ)  Cwa 

(δ) Cs 

 

9 Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες κλιµάτων της κατάταξης κατά Köppen 

τυπικά αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ετήσιο θερµοµετρικό εύρος; 
 

(α)  A 

(β)  B 

(γ)  C 

(δ) D 

 

10 Ποιο από τα παρακάτω συστατικά δεν αποτελεί «θερµοκηπικό» αέριο; 
 

(α)  Υδρατµοί 

(β)  Υδρογόνο 

(γ)  Όζον 

(δ) Μεθάνιο 

 

11 Η ____________ κλίση ενός βαροµετρικού αυλώνα (trough) στο βαροµετρικό 

χάρτη καιρού των 500 hPa υποδηλώνει µεγαλύτερη αστάθεια του συστήµατος. 

 

(α)  αρνητική 

(β)  θετική 

(γ)  κατακόρυφη 

(δ) οριζόντια 

 

12 Σε µια βαροµετρική ράχη (ridge) παρατηρείται ______________ και 

_______________ . 

 

(α)  αύξηση του γεωδυναµικού ύψους χαµηλότερες θερµοκρασίες 

(β)  αύξηση του γεωδυναµικού ύψους υψηλότερες θερµοκρασίες 

(γ)  µείωση του γεωδυναµικού ύψους χαµηλότερες θερµοκρασίες 

(δ)  µείωση του γεωδυναµικού ύψους υψηλότερες θερµοκρασίες 
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13 ∆υο συστατικά απαραίτητα για τη δηµιουργία νεφικού σχηµατισµού υψηλά στην 

ατµόσφαιρα  (aloft), είναι:  

 

(α)  αστάθεια και ανοδικές κινήσεις (lifting) 

(β)  ανοδικές κινήσεις (lifting) και κορεσµένη αέρια µάζα (saturated air) 

(γ)  διατµητικός άνεµος (wind shear) και ανοδικές κινήσεις (lifting) 

(δ) αέρια µάζα µε υψηλό σηµείο δρόσου και αστάθεια 

 

14 Ποιο από τα παρακάτω έχει τη µεγαλύτερη λευκάγεια ή ανακλαστική ικανότητα 

(albedo).  

 

(α)  χιόνι 

(β)  νερό 

(γ)  γρασίδι 

(δ) µέλαν σώµα 

 

15 Ποιος από τους παρακάτω βαροµετρικούς προγνωστικούς χάρτες χρησιµοποιείται 

για την ανάλυση της µεταφοράς στροβιλισµού (vorticity advection); 

 

(α)  850 hPa 

(β)  700 hPa 

(γ)  500 hPa 

(δ) 300 hPa 

 

16 Πού οφείλεται το αίτιο της ανίχνευσης της «λαµπρής ζώνης» (“bright band”) σε 

ραντάρ καιρού; 

 

(α)  στην ύπαρξη µεγάλων χαλαζοκόκκων  

(β)  στις µεγάλες τιµές ανακλαστικότητας από πουλιά ή αεροσκάφη 

(γ)  στην ύπαρξη πολύ ψυχρών αερίων µαζών στο καταιγιδοφόρο νέφος 

(δ) στο λιώσιµο παγοκρυστάλλων κατά την πτώση τους προς την επιφάνεια του 

εδάφους 

 

17 Οι ισόπυκνες (thickness) αναφέρονται και χαρακτηρίζουν 

 

(α)  τον πυρήνα του αεροχειµάρρου (jet streak) 

(β)  το γεωστροφικό στροβιλισµό (geostrophic vorticity) 

(γ)  τη θερµική µεταφορά (thermal advection) 

(δ) τη σύγκλιση στα κατώτερα στρώµατα (low-level convergence) 

 

18 Η Coriolis δύναµη είναι ισχυρότερη όταν η ταχύτητα του ανέµου είναι 

____________ και το γεωγραφικό πλάτος είναι _______________ . 

 

 

(α)  µεγαλύτερη µικρότερο 

(β)  µεγαλύτερη µεγαλύτερο 

(γ)  µικρότερη µεγαλύτερο 

(δ)  µικρότερη µικρότερο 
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19 Ποιο από τα παρακάτω θερµόµετρα έχει διπλή λεκάνη; 

 

(α)  το µεγιστοβάθµιο 

(β)  το ελαχιστοβάθµιο 

(γ)  το ξηρό 

(δ) το υγρό 

 

20 Ηµερήσιο θερµοµετρικό εύρος καλείται η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ 

 

(α)  της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας µιας ηµέρας 

(β) της θερµότερης και της ψυχρότερης ηµέρας του µήνα 

(γ) της θερµότερης και της ψυχρότερης ηµέρας του έτους 

(δ) δύο διαδοχικών ηµερών 

 

21 Μια αέρια µάζα, κορεσµένη υδρατµών, ψύχεται. Η σχετική υγρασία της 

 

(α) παραµένει σταθερή 

(β) µειώνεται αρχικά και µετά αυξάνεται 

(γ) µειώνεται αρχικά και µετά σταθεροποιείται 

(δ) αυξάνεται 

 

22 Η βασική προϋπόθεση για την αναγωγή της ατµοσφαιρικής πίεσης στη µέση 

στάθµη θάλασσας είναι να ισχύει στην ατµόσφαιρα 

 

(α)  η γεωστροφική ισοδυναµία 

(β) η πλήρη ισορροπία µεταξύ των δυνάµεων της Coriolis,  της δύναµης 

βαροβαθµίδας και της δύναµης τριβής 

(γ)  η υδροστατική ισορροπία 

(δ) συνθήκη αστάθειας 

 

23 Τα συστατικά της ατµόσφαιρας που απορροφούν τη γήινη ακτινοβολία είναι 

κυρίως 

 

(α) το διοξείδιο του άνθρακα και το όζον 

(β) το διοξείδιο του άνθρακα και οι υδρατµοί 

(γ) το διοξείδιο του άνθρακα και το άζωτο 

(δ) το διοξείδιο του άνθρακα και το µεθάνιο 

 

24 Στην περιοχή ενός αντικυκλώνα (στο Βόρειο ηµισφαίριο) συνήθως επικρατούν 

άνεµοι που πνέουν 

 

(α) κατά τη φορά των δεικτών του ωρολογίου και µε µια συνιστώσα από την 

περιφέρεια προς το κέντρο  

(β)  κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ωρολογίου και µε µια συνιστώσα 

από την περιφέρεια προς το κέντρο 

(γ)  κατά τη φορά των δεικτών του ωρολογίου και µε µια συνιστώσα από το 

κέντρο προς την περιφέρεια  

(δ) κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ωρολογίου και µε µια συνιστώσα 

από το κέντρο προς την περιφέρεια  
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25 Αναστροφή της θερµοκρασίας µπορεί να παρατηρηθεί το πρωί µετά από µια νύχτα 

 

(α)  βροχερή λόγω καθόδου ψυχρών αερίων µαζών από την ανώτερη 

ατµόσφαιρα 

(β)  ανέφελη λόγω της ανεµπόδιστης εξόδου της γήινης ακτινοβολίας προς το 

 διάστηµα 

(γ)  µε ισχυρούς ανέµους λόγω της τριβής τους µε το έδαφος 

(δ) βροχερή λόγω της αύξησης της υγρασίας 

 

26 Το 90% της µάζας της ατµόσφαιρας βρίσκεται στην 

 

(α)  τροπόσφαιρα 

(β)  τροπόσφαιρα και στη στρατόσφαιρα 

(γ)  τροπόσφαιρα, στη στρατόσφαιρα και στη µεσόσφαιρα 

(δ) τροπόσφαιρα και στη µεσόσφαιρα 

 

27 Ξηρή µάζα αέρα, θερµοκρασίας -30ºC, βρίσκεται σε ύψος 5000 m και κατέρχεται 

αδιαβατικά. Όταν φθάσει στα 1000 m η θερµοκρασία της θα είναι περίπου 

 

(α)  -15ºC 

(β)  -5ºC 

(γ)  5ºC 

(δ) 15ºC 

 

28 Όταν ο αέρας είναι κορεσµένος υδρατµών, είναι πολύ πιθανό να σηµειωθεί 

 

(α)  χιονόπτωση 

(β)  βροχή 

(γ)  οµίχλη 

(δ) πάχνη 

 

29 Η υδροστατική εξίσωση δηλώνει ότι κατά την υδροστατική ισορροπία, η δύναµη 

ανά µονάδα µάζας λόγω κατακορύφων διαφορών της πίεσης είναι ίση και 

αντίθετη µε 

 

(α)  την κατακόρυφη ταχύτητα 

(β)  τη σχετική δύναµη Coriolis 

(γ)  την τάση των κορεσµένων υδρατµών 

(δ)  την επιτάχυνση της βαρύτητας   

 

30 Το πάχος του ατµοσφαιρικού στρώµατος το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ δύο 

ισοβαρικών επιφανειών είναι ανάλογο 

 

(α)  της θερµοκρασίας του 

(β)  της υγρασίας του 

(γ)  των κατακορύφων κινήσεων που επικρατούν µέσα σ’ αυτό 

(δ)  των οριζόντιων κινήσεων που επικρατούν µέσα σ’ αυτό 
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31 Σε ένα βαροµετρικό σύστηµα χαµηλών πιέσεων παρατηρείται σύγκλιση των 

αερίων µαζών 

 

(α)  στην ανώτερη ατµόσφαιρα και απόκλιση στην επιφάνεια 

(β)  στην επιφάνεια και καθοδικές κινήσεις 

(γ)  σε όλα τα ύψη της ατµόσφαιρας 

(δ)  στην επιφάνεια και απόκλιση στην ανώτερη ατµόσφαιρα 

 

32 Σε ένα ψυχρό µέτωπο, η θερµή αέρια µάζα βρίσκεται 

 

(α)  πάνω από το µέτωπο 

(β)  πίσω από το µέτωπο 

(γ)  µπροστά από το µέτωπο 

(δ)  κάτω από το µέτωπο 

 

33 Κατά τη διαδικασία συµπύκνωσης υδρατµών  

 

(α)  εκλύεται θερµότητα 

(β)  απορροφάται θερµότητα 

(γ)  η µεταβολή είναι αδιαβατική 

(δ)  δε λαµβάνει χώρα απολύτως καµµία µεταβολή 

 

34 

 

Η θαλάσσια αύρα παρουσιάζει τη µέγιστη έντασή της 

 

(α)  νωρίς το πρωί 

(β)  περί το µεσηµέρι 

(γ)  αργά το απόγευµα 

(δ)  νωρίς το βράδυ 

 

35 Ο άνεµος εξαρτάται από τη µεταβολή της ατµοσφαιρικής πίεσης  

 

(α)  στον κατακόρυφο άξονα 

(β)  στον οριζόντιο άξονα 

(γ)  από την ξηρά προς τη θάλασσα 

(δ)  από το κέντρο προς την περιφέρεια 

 

36 Για τον υπολογισµό του γεωστροφικού ανέµου υποθέτουµε ότι οι αέριες µάζες 

κινούνται 

 

(α)  µε επιτάχυνση 

(β)  κοντά στον ισηµερινό 

(γ)  σε οµαλό βαροµετρικό πεδίο 

(δ)  χωρίς επιτάχυνση 

 

37 Η κεντροµόλος επιτάχυνση οφείλεται 

 

(α)  στην τρισδιάστατη κίνηση της αέριας µάζας 

(β)  στη σχετική ταχύτητα της αέριας µάζας 

(γ)  στην περιστροφή της γης περί τον ήλιο 

(δ)  στην περιστροφή της γης περί τον άξονά της 
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38 Η δύναµη Coriolis εξαρτάται από 

 

(α)  τη σχετική ταχύτητα του αέρα 

(β)  τη θερµοκρασία του αέρα 

(γ)  την ατµοσφαιρική πίεση του αέρα 

(δ)  την περιστροφή της γης περί τον ήλιο 

 

39 Στο σηµείο δρόσου, ο αέρας είναι 

 

(α)  υγρός 

(β)  ακόρεστος υδρατµών  

(γ)  υπέρκορος υδρατµών 

(δ)  κορεσµένος υδρατµών 

 

40 Ο υποτροπικός αντικυκλώνας του Ατλαντικού (των Αζορών) είναι ισχυρότερος 

 

(α)  το φθινόπωρο 

(β)  το χειµώνα 

(γ)  την άνοιξη 

(δ) το καλοκαίρι  

41 Όταν µια αέρια µάζα κατέρχεται (υψοµετρικά) 

 

(α)  η θερµοκρασία της και η πίεσή της αυξάνονται 

(β)  η θερµοκρασία της και η πίεσή της ελαττώνονται 

(γ)  η θερµοκρασία ελαττώνεται, ενώ η πίεσή της αυξάνεται 

(δ)  η θερµοκρασία αυξάνεται, ενώ η πίεσή της ελαττώνεται 

 

42 Η αέρια µάζα στην περιοχή ενός επιφανειακού βαροµετρικού χαµηλού είναι  

__________, ενώ στην ανώτερη ατµόσφαιρα, πάνω από την ίδια περιοχή, είναι 

__________. 

 

(α)  αποκλίνουσα συγκλίνουσα 

(β)  αποκλίνουσα αποκλίνουσα 

(γ)  συγκλίνουσα αποκλίνουσα 

(δ)  συγκλίνουσα συγκλίνουσα 

  

  
 

43 Ένας πιλότος µετά την προσγείωσή του παρατηρεί ότι τα όργανα του 

αεροσκάφους δείχνουν ύψος 100m. Την εποµένη ηµέρα επικρατεί η ίδια 

θερµοκρασία και τα όργανα του αεροσκάφους δείχνουν ύψος µηδέν. Η 

ατµοσφαιρική πίεση στο αεροδρόµιο θα είναι 

 

(α)  1013,6 hPa 

(β)  ίδια µε αυτή της προηγούµενης ηµέρας 

(γ)  µικρότερη απ’ ότι ήταν την προηγούµενη ηµέρα 

(δ)  µεγαλύτερη απ’ ότι ήταν την προηγούµενη ηµέρα 
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44 Σε επιφανειακά βαροµετρικά συστήµατα, οι αέριες µάζες υφίστανται __________ 

κινήσεις σε περιοχές χαµηλών βαροµετρικών συστηµάτων και __________ σε 

περιοχές υψηλών βαροµετρικών συστηµάτων. 

 

(α)  ανοδικές καθοδικές 

(β)  ανοδικές ανοδικές 

(γ)  καθοδικές ανοδικές 

(δ)  καθοδικές καθοδικές 

  
 

45 Πώς ονοµάζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ένα ψυχρό µέτωπο 

κατορθώνει να προλάβει και να ολισθήσει επί ενός θερµού µετώπου; 

(α)  κυκλογένεση 

(β)  λαίλαπα 

(γ)  µετωπογένεση 

(δ)  σύσφιξη 

 

46 Οµίχλη ακτινοβολίας αναµένεται όταν 

(α)  η διαφορά σηµείου δρόσου και θερµοκρασίας είναι µεγάλη και ο άνεµος 

ασθενής 

(β)  η διαφορά σηµείου δρόσου και θερµοκρασίας είναι µεγάλη και ο άνεµος 

ισχυρός 

(γ)  η διαφορά σηµείου δρόσου και θερµοκρασίας είναι µικρή και ο άνεµος 

ασθενής 

(δ)  η διαφορά σηµείου δρόσου και θερµοκρασίας είναι µικρή και ο άνεµος 

ισχυρός 

 

47 Τι σηµαίνουν αραιές ισοβαρείς καµπύλες; 

(α)  ασθενείς άνεµοι 

(β)  αραιές νεφώσεις 

(γ)  ισχυροί άνεµοι 

(δ)  υψηλές θερµοκρασίες 

 

48 Η θερµοκρασία του αέρα µετράται σε ύψος από το έδαφος 

(α)  0,4m  

(β) 2m 

(γ)  3m 

(δ)  5m 

 

49 Οι ανοδικές κινήσεις αερίων µαζών στην ατµόσφαιρα είναι υπεύθυνες για 

(α)  τον κορεσµό της ατµόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια του εδάφους 

(β)  την εµφάνιση θερµικής αναστροφής 

(γ)  τη δηµιουργία των νεφών 

(δ)  την υδροστατική ισοροπία στην ατµόσφαιρα 

 

50 Η ενδο-ηµερήσια πορεία της ατµοσφαιρικής πίεσης στα µέσα γεωγραφικά πλάτη 

παρουσιάζει ένα εύρος 

(α)  µέχρι 1 hPa 

(β)  3-5 hPa 

(γ)  8-10 hPa 

(δ)  πάνω από 10 hPa 
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