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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ  
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α 
1. Α. Πώς επηρεάζει η οροσειρά της Πίνδου τη ζωή των ανθρώπων, τις βροχοπτώσεις, τη δημιουργία και 
την κατεύθυνση των ποταμών; 
    Β. Η γέφυρα Ρίου – Αντίρριου και οι σήραγγες ορεινών διαβάσεων, όπως η σήραγγα του Αρτεμισίου, 
του Μετσόβου κλπ. θεωρούνται έργα μεγάλης σημασίας. Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό; 
 
2. Α. Να αναφέρετε τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, κατά τη σειρά απόστασής τους από τον 
ήλιο. 
    Β. Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνει η Γη; 
     
3. A. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής και πώς; 
    B. Το εύκρατο κλίμα μπορεί να είναι Ωκεάνιο, Μεσογειακό και Ηπειρωτικό. Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά του καθενός; 
 
4. A. Να περιγράψετε τον κύκλο του νερού στη φύση και να εξηγήσετε τη σημασία του. 
    Β. Σε ποιες μορφές συναντάμε το νερό και πού εντοπίζεται κάθε μία από αυτές; 
 
5. Α. Να αναφέρετε την πρωτεύουσα της Βραζιλίας, δύο μεγάλες πόλεις της, καθώς και το πού στηρίζει 
την οικονομία της. 
    Β. Ποια είναι η σημασία του ποταμού Αμαζονίου για την ανθρωπότητα; Όταν τα δάση του Αμαζονίου 
καταστρέφονται εμείς στην Ελλάδα δεχόμαστε κάποιες επιπτώσεις; Nα εξηγήσετε την απάντησή σας. 
 
6. Α. Να αναφέρετε τρεις από τις μεγάλες λίμνες και τέσσερις μεγάλες πόλεις της περιοχής των μεγάλων 
λιμνών της Βόρειας Αμερικής. 
    Β. Τι έκαναν οι Βορειοαμερικανοί προκειμένου να αναπτύξουν την οικονομία της περιοχής των 
μεγάλων λιμνών και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; 
 
7. Α. Πώς επηρεάζουν τα Ιμαλάϊα τη βλάστηση των γειτονικών τους περιοχών; Να αναφέρετε 
συγκεκριμένα παραδείγματα. 
    Β. Να εξηγήσετε ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε μεγάλα υψόμετρα, όπως 
είναι αυτά των Ιμαλαΐων, των Άνδεων κλπ. 
 
8. A. Να αναφέρετε τα κυριότερα δέντρα των φυλλοβόλων δασών και τα κυριότερα κωνοφόρα δέντρα. 
Ποιος από τους δύο τύπους δασών βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο στη χώρα μας και πώς ονομάζονται 
τα δάση κωνοφόρων δασών της βόρειας Ευρώπης και βόρειας Αμερικής; 
    Β. Πού εξαπλώνονται τα τροπικά δάση βροχής; Τι κλιματολογικές συνθήκες επικρατούν και τι 
γνωρίζετε για τη βλάστησή τους και το έδαφός τους. 
 
9. Με ποιους τρόπους παράγεται η ενέργεια στις σύγχρονες κοινωνίες του ανθρώπου; Από τους τρόπους 
που γνωρίζετε ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, εκείνοι που πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο; Nα 
εξηγήσετε την άποψή σας. 
 


	       

