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Θέμα 1ο

Στις παρακάτω προτάσεις να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα τη λέξη Σωστό αν θεωρείτε ότι είναι σωστή ή Λάθος αν θεωρείτε ότι είναι 
λανθασμένη 

1. Το Δέλτα του Γάγγη είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του 
κόσμου. 

2. Τα Βραχώδη όρη βρίσκονται στην Ασία. 
3. Οι σεισμοί συνήθως προκαλούνται από μετακινήσεις μεγάλων τμημάτων του 

φλοιού της Γης. 
4. Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού της Γης βρίσκεται σε αέρια μορφή στην 

ατμόσφαιρα. 
5. Το εξωτερικό στρώμα της Γης λέγεται μανδύας. 

 
Θέμα 2ο

Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. Να 
μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα τη λέξη που συμπληρώνει 
σωστά το κενό. 

1. Η υψηλότερη οροσειρά του κόσμου είναι τα ................................... . 
2. Σεισμοί ή εκρήξεις υποθαλάσσιων ηφαιστείων είναι δυνατό να προκαλέσουν 

μεγάλα παλιρροιακά κύματα, που λέγονται ................................... . 
3. Μια φυλή ιθαγενών της Αμερικανικής ηπείρου που δημιούργησε σπουδαίο 

πολιτισμό είναι οι .................................. . 
4. Η κατώτερη στιβάδα της ατμόσφαιρας, στην οποία δημιουργούνται τα καιρικά 

φαινόμενα, λέγεται ................................. . 
5. Στον αέρα το νερό βρίσκεται σε μορφή ατμών και σχηματίζει τα 

...................................... . 



Θέμα 3ο

Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα 
 

Χώρα Πρωτεύουσα 
Αργεντινή ...................................... 

...................................... Κάιρο 

...................................... Πεκίνο 
Συρία ...................................... 
Ινδία ...................................... 
Η.Π.Α. ...................................... 

...................................... Αντίς Αμπέμπα 

...................................... Βαγδάτη 
 
Θέμα 4ο

Να εξηγήσετε από ποιούς παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου. 
 
Θέμα 5ο

α. Να αναφέρετε τα μέρη στα οποία διακρίνεται ένας ποταμός. Σε ποιο μέρος του 
ποταμού τα νερά του είναι περισσότερο ορμητικά και γιατί; 
β. Τι είναι τα Δέλτα των ποταμών και ποια η σημασία τους για τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες; 
 
Θέμα 6ο

Να αντιστοιχίσετε τους ποταμούς της στήλης Α με τις ηπέιρους της στήλης Β στις οποίες 
ανήκουν. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό της στήλης Α και δίπλα το γράμμα 
της στήλης Β στο οποίο πιστεύετε ότι αντιστοιχεί. 
            Α              Β 
  1. Αμαζόνιος    α. Αφρική 
  2. Νείλος     β. Ασία 
  3. Βραχμαπούτρας    γ. Βόρεια Αμερική 
  4. Μισσισσιπί    δ. Νότια Αμερική 
  5. Γάγγης 
  6. Κόνγκο 



Θέμα 7ο

Ποια είναι η σημασία του Νείλου για τη ζωή των Αιγυπτίων; 
 
Θέμα 8ο

Ποιοι φυσικοί παράγοντες επηρεάζουν την κατανομή του πληθυσμού πάνω στη Γη και 
με ποιο τρόπο; 
 
Θέμα 9ο

Να αντιστοιχίσετε τις χώρες ή ηπείρους της στήλης Α με το κλίμα της στήλης Β το οποίο 
επικρατεί σε αυτές. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό της στήλης Α και δίπλα το 
γράμμα της στήλης Β στο οποίο πιστεύετε ότι αντιστοιχεί. 
   Α              Β 
  1. Γαλλία     α. Πολικό 
  2. Βραζιλία     β. Εύκρατο 
  3. Ανταρκτική    γ. Τροπικό 
  4. Αυστραλία  
  5. Γροιλανδία 
  6. Ελλάδα 
 
Παρατηρήσεις: 
1. Να απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέματα. 
2. Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα. 
 
 


