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Κριτήριo Αξιολόγησης 
Ατμοσφαιρική ρύπανση - 
Φαινόμενο θερμοκηπίου - 

Τρύπα όζοντος 
10x2 = 20 μονάδες 

1. Τα αέρια που συντελούν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι: 

α. CO2,  O3,  CH4,  ClFCs  γ. CO2,  H2O,  CH4,  ClFCS. 

β. NOX,  CO,  O3,  CF2Cl2 δ. NO2,  CO,  CO2,  CF2Cl2. 

 

2. O πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι: 

α. να περιορισθεί η χρήση των υδροφθορανθράκων 

β. να αυξηθεί η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα 

γ. να μειωθεί η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα 

δ. να εμπλουτίσουμε την ατμόσφαιρα με όζον. 

 

3. Οι ενώσεις που κύρια ευθύνονται για την τρύπα του όζοντος είναι οι: 

α. υδρογονάνθρακες γ. υδροφθοράνθρακες 

β. χλωροφθοράνθρακες δ. ακόρεστοι υδρογονάνθρακες. 

 

4. Με σκοπό να κλείσει η τρύπα του όζοντος, γίνεται σταδιακή αντικατάσταση των 

χλωροφθορανθράκων με: 

α. φθοροχλωράνθρακες β. χλωράνθρακες 

γ. υδρογονάνθρακες δ. υδροφθοράνθρακες. 

 

5. Να αναφέρετε τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου του  θερμοκηπίου. 

 

6. Γιατί το όζον είναι χρήσιμο όταν βρίσκεται στη στρατόσφαιρα και επιβλαβές όταν βρίσκεται στον 

ατμοσφαιρικό αέρα; 

 

7. Για ποιούς λόγους το φωτοχημικό νέφος είναι εντονότερο το καλοκαίρι; 

 

8. Πρωτογενείς ονομάζονται οι ρύποι που προϋπάρχουν στο περιβάλλον και συνεπώς οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες δεν ευθύνονται για το σχηματισμό τους.  Σ – Λ  

 

9. Το φωτοχημικό νέφος είναι ιδιαίτερα έντονο το καλοκαίρι .  Σ – Λ 

 

10. Η άμεση κατάργηση του φαινομένου του θερμοκηπίου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση 

της ζωής στον πλανήτη μας.   Σ – Λ 

Επιτυχίες Πάντα! 
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Απαντήσεις 
 

1. Τα αέρια που συντελούν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι: 

α. CO2,  O3,  CH4,  ClFCs  γ. CO2,  H2O,  CH4,  ClFCS. 

β. NOX,  CO,  O3,  CF2Cl2 δ. NO2,  CO,  CO2,  CF2Cl2. 

 

 

2. O πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι: 

α. να περιορισθεί η χρήση των υδροφθορανθράκων 

β. να αυξηθεί η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα 

γ. να μειωθεί η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα 

δ. να εμπλουτίσουμε την ατμόσφαιρα με όζον. 

 

3. Οι ενώσεις που κύρια ευθύνονται για την τρύπα του όζοντος είναι οι: 

α. υδρογονάνθρακες γ. υδροφθοράνθρακες 

β. χλωροφθοράνθρακες δ. ακόρεστοι υδρογονάνθρακες. 

 

4. Με σκοπό να κλείσει η τρύπα του όζοντος, γίνεται σταδιακή αντικατάσταση των 

χλωροφθορανθράκων με: 

α. φθοροχλωράνθρακες β. χλωράνθρακες 

γ. υδρογονάνθρακες δ. υδροφθοράνθρακες. 

 

5. Να αναφέρετε τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου του  θερμοκηπίου. 

Απάντηση: 

Οι σίγουρες συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης είναι:  

1) η μείωση στα αποθέματα του νερού.  

2) Οι απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του αέρα.   

3) Οι υψηλές θερμοκρασίες στη θερινή περίοδο.   

4) Η είσοδος των θαλάσσιων υδάτων στον παράκτιο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και η 

υποβάθμισή του.  

5)Οι σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού και αγαθών 

6. Γιατί το όζον είναι χρήσιμο όταν βρίσκεται στη στρατόσφαιρα και επιβλαβές όταν βρίσκεται στον 

ατμοσφαιρικό αέρα; 

Απάντηση: 

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος στον αέρα παρατηρούνται στη στρατόσφαιρα σε ύψος 20-25 km 

(1 :100.000). Αυτό μας προστατεύει από τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV) και ιδιαίτερα από 

τις υπεριώδεις Β (UV-B). Οι ακτινοβολίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν καρκίνους του δέρματος, 
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βλάβες στους οφθαλμούς, σημαντικά προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα ή ακόμα να προκαλέσουν 

σημαντικές ζημιές στα οικοσυστήματα και στη γεωργία. 

Τα άτομα οξυγόνου, με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, αντιδρούν με το αέριο οξυγόνο της 

ατμόσφαιρας και σχηματίζουν το όζον. 

O + O2 O3 

To όζον αποτελεί φωτοχημικό ρύπο και συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα μέχρι το ύψος των 10 km 

περίπου (τροπόσφαιρα), ενώ στην παραγωγή του συμβάλλουν οι μεγάλες συγκεντρώσεις οξειδίου του 

αζώτου, οργανικών πτητικών ενώσεων, καθώς επίσης η υψηλή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία. Το όζον 

της τροπόσφαιρας είναι το κυριότερο συστατικό της φωτοχημικής ρύπανσης. Προκαλεί ισχυρούς 

ερεθισμούς σε ζωτικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, όπως είναι το αναπνευστικό σύστημα. Ακόμα 

προκαλεί έντονο ερεθισμό στα μάτια. 

 

7. Για ποιούς λόγους το φωτοχημικό νέφος είναι εντονότερο το καλοκαίρι; 

Απάντηση: 

Tο καλοκαίρι το πρόβλημα της φωτοχημικής ρύπανσης είναι πολύ πιο σοβαρό, κυρίως λόγω της 

έντονης ηλιοφάνειας. 

 

8. Πρωτογενείς ονομάζονται οι ρύποι που προϋπάρχουν στο περιβάλλον και συνεπώς οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες δεν ευθύνονται για το σχηματισμό τους.  Σ – Λ  

 

9. Το φωτοχημικό νέφος είναι ιδιαίτερα έντονο το καλοκαίρι .  Σ – Λ 

 

10. Η άμεση κατάργηση του φαινομένου του θερμοκηπίου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση 

της ζωής στον πλανήτη μας.   Σ – Λ 

 

 


