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1. Η ρύπανση των ποταμών, των λιμνών, 

των θαλασσών και των υπόγειων υδάτων 

προκαλείται από τα σκουπίδια και τα 

____________ των εργοστασίων.

3. Τα οχήματα που συλλέγουν τα σκουπίδια 

ονομάζονται ________________.

5. Ακραίο καιρικό φαινόμενο.

7. Έχει καφέ χρώμα και είναι βλαβερό τόσο 

για τους ανθρώπους που το αναπνέουν όσο και 

για τα δέντρα, τα φυτά και τα ζώα.

9. Η μέση καιρική κατάσταση που επικρατεί 

σε μια ορισμένη περιοχή, για μεγάλη χρονική 

περίοδο και ποικίλλει λόγω φυσικών συνθηκών.

10. Βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας της γης και προστατεύει από την 

ηλιακή ακτινοβολία.

11. Είναι το επιφανειακό στρώμα του φλοιού 

της Γης, το οποίο συνίσταται από ανόργανη και 

οργανική ύλη, νερό, αέρα και ζωντανούς 

οργανισμούς.

13. Η αξία του ________ είναι 

αδιαμφισβήτητη, καθώς απ’ αυτό εξαρτάται κάθε 

ζωντανός οργανισμός πάνω στη Γη 

προκειμένου να επιβιώσει

14. Στην _____________ ο πάγος έχει 

καταστεί ασταθής.

16. Μια απλή συνήθεια που μπορούμε να 

υιοθετήσουμε όλοι και να συμβάλουμε με τον 

τρόπο αυτό στην προστασία του περιβάλλοντος 

και την εξοικονόμηση ενέργειας είναι η 

________________.

17. Η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να 

αυξήσει τη συχνότητα των _____________.

19. Η ________________ είναι το σύνολο των 

ζωντανών οργανισμών, ειδών και 

οικοσυστημάτων που αποτελούν τη ζωή στη Γη.

20. Η διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα 

ενός πλανήτη συγκρατεί θερμότητα και 

συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της 

επιφάνειάς του ονομάζεται φαινόμενο του 

_____________.

Down
2. Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι το 

διοξείδιο του άνθρακα, οι υδρατμοί, το οξείδιο 

του αζώτου, το όζον και το ______________.

4. Η ___________ ακτινοβολία αποτελεί τη 

φυσική ραδιενέργεια.

6. Οι συνέπειες της έκθεσης στη 

______________, ακόμα και σε χαμηλές δόσεις, 

είναι πολύ επικίνδυνες για καρκίνους και 

γενετικές μεταλλάξεις.

8. Απειλεί το έδαφος.

12. Κύρια πηγή ενέργειας είναι η ηλιακή 

______________.

15. Με το λιώσιμο των πάγων θα ανέβει η 

_________ της θάλασσας.

18. Η βροχή που πέφτει στη Γη και περιέχει τα 

βλαβερά και μολυσμένα αέρια ονομάζεται 

_________ βροχή.


