ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑ 10
α. Σε τι χρησιμεύει ο χωρισμός του χώρου σε περιφέρειες;
β. Ποιος διοικεί κάθε διοικητική περιφέρεια στην Ελλάδα και ποιοι διοικούν τα επιμέρους τμήματα
της διοικητικής περιφέρειας; Αναφέρετε ό,τι γνωρίζετε σχετικά.
ΘΕΜΑ 20
α. Ποιες θέσεις θεωρούσαν οι άνθρωποι παλιά, ασφαλείς για να κτίσουν τις πόλεις τους;
β. Από πού ξεκίνησε ο πρώτος οικισμός: i) του Παρισιού και ii) της Βέρνης;
ΘΕΜΑ 30
Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τις λέξεις που συμπληρώνουν τις παρακάτω προτάσεις, γράφοντας το
αρχικό γράμμα της πρότασης και δίπλα τις λέξεις που συμπληρώνουν την πρόταση, με τη σωστή σειρά. Μ ί α λ έξ η α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σε κάθε κ ε ν ό.
α. Περιοχές με σχετικά όμοιο ανάγλυφο και φυσικό πλούτο, που επηρεάζουν ανάλογα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες ονομάζονται (1) …………………….. περιοχές. Τέτοιες περιοχές είναι
στην Ευρώπη: η (2) ……..………….. Ευρώπη, τα (3) …………………. Υψίπεδα, η (4)
……………………. πεδιάδα, τα (5) ………………. και βόρεια Υψίπεδα.
β. Στα ανατολικά της Βουλγαρίας υπάρχουν δύο επιμήκεις οροσειρές. Η βόρεια οροσειρά λέγεται
(1) ………………… και η νότια οροσειρά είναι η (2) ………………….., που απλώνεται μέχρι την
Ελλάδα.
γ. Τα ηφαίστεια στη Μεσόγειο είναι ο (1)………...…….……, που βρίσκεται κοντά στη Νάπολη
της Ιταλίας, το (2)…………………… πάνω στο ομώνυμο νησί, η (3)……………. που βρίσκεται
στις ακτές της Σικελίας και το ηφαίστειο της (4)…………………. στον ελληνικό χώρο.
ΘΕΜΑ 40
Αντιστοιχίστε τα ευρωπαϊκά βουνά της στήλης Α με τα χαρακτηριστικά τους στη στήλη Β. Μεταφέρετε
στην κόλλα σας τον αριθμό από τη μία στήλη και δίπλα του το γράμμα από την άλλη στήλη στο οποίο
αντιστοιχεί.

Στήλη Α
1. Απέννινα
2. Άλπεις
3. Καρπάθια
4. Πυρηναία
5. Σιέρρα Νεβάδα
ΘΕΜΑ 50

Στήλη Β
α. Σχηματίζουν ένα μεγάλο τόξο, η βόρεια άκρη του οποίου βρίσκεται στην Πολωνία και η νότια στην Ρουμανία.

β. Ψηλά βουνά νεαρής ηλικίας στην Ιβηρική χερσόνησο.
γ. Είναι η δεύτερη σε όγκο οροσειρά της Ευρώπης και απλώνονται ανάμεσα στην Ισπανία και στη Γαλλία.

δ. Ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος της Ευρώπης. Αποτελούνται από πολλές οροσειρές, που έχουν διαφορετικό όνομα
η καθεμία.
ε. Αποτελούν τη «σπονδυλική στήλη» της Ιταλίας. Διασχίζουν την Ιταλία από το βορρά προς το νότο.

Στις παρακάτω προτάσεις να μεταφέρετε στην κόλλα σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα να γράψετε τη λέξη Σωστό αν θεωρείτε ότι είναι σωστή ή Λάθος αν θεωρείτε ότι είναι λανθασμένη.
α Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης είναι η τάση του να συγκεντρώνεται σε μεγάλες πόλεις.

β. Το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ευρωπαίων φαίνεται και από τη μεγάλη αναλογία μαθητών
και φοιτητών σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού.
γ. Οι πεδιάδες της Ευρώπης σχηματίστηκαν με τη βοήθεια της αποσάθρωσης και της διάβρωσης.
δ. Η Ελβετία είναι μια απέραντη πεδιάδα και διαρρέεται από πολλά σημαντικά ποτάμια από τα οποία μόνο ένα, ο Άαρ, είναι αποκλειστικά δικό της.
ε. Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, η Γροιλανδία, ανήκει στην Ολλανδία.
στ. Η Μεσόγειος θάλασσα επικοινωνεί με τον Ατλαντικό μέσω της διώρυγας του Σουέζ.
ΘΕΜΑ 60
α. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη και πώς αυτές δημιουργήθηκαν; Να αναφέρετε δύο παραδείγματα θαλασσών για κάθε κατηγορία.
β. Γιατί η Βόρεια θάλασσα έχει μεγάλη οικονομική σημασία;
ΘΕΜΑ 70
α. Να αναφέρετε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο από την κατάληψη του βόρειου
τμήματός της από τους Τούρκους το 1974.
β. Τι γνωρίζετε για την οικονομία της Κύπρου σήμερα; Αναφέρετε αναλυτικά.
ΘΕΜΑ 80
α. Να αναφέρετε ονομαστικά 4 μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης.
β. Να αναφέρετε ό,τι γνωρίζετε για τα ποτάμια της Σκανδιναβικής χερσονήσου και για τα ποτάμια
που διαρρέουν τη Ρωσική πεδιάδα.
ΘΕΜΑ 90
α. Πώς επιδρά η Ασία και ο Ατλαντικός ωκεανός στο κλίμα της Ευρώπης;
β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζώνης του μεσογειακού κλίματος; Σε ποιο τμήμα της Ευρώπης
βρίσκεται η ζώνη αυτή και από τι επηρεάζεται το κλίμα της; Αναφέρετε δύο ευρωπαϊκές χώρες που
έχουν μεσογειακό κλίμα.

