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ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. α) Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τη δομή της ατμόσφαιρας
β) Nα προσδιορίσετε στον χάρτη 3 τις ηπείρους, τους ωκεανούς
της γης και τη γεωγραφική θέση της Κρήτης (κατά προσέγγιση)
2. α) Να ορίσετε ποια είναι τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος.
β) Nα τοποθετήσετε πάνω στο χάρτη 3 τις μεγάλες οροσειρές της
γης και να περιγράψετε πως επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων του
πλανήτη.
3. α)Ποια είναι τα τμήματα ενός ποταμού (αναλυτικά) και με ποια
κριτήρια μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέγεθος ενός ποταμού.
β) Στους χάρτες 3,4,5 να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ποτάμια:
Μισισσίπι, Αμαζόνιος, Ομπ, Αμουρ, Γάγγης, Λένα, Γιανγκ Τσε,
Μεκόνγκ, Ρίο Γκράντε, Βραχμαπούτρα, Χουάνγκ Χο, Παρανά,
Τίγρης, Ινδός, Συρνταριά, Ευφράτης, Δνείπερος, Σαιντ Λώρενς,
Μισούρι, Αμουνταριά.
4. α) Ποιες είναι οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνουμε τα κλίματα
της γης; (αναλυτικά)
β) Στον χάρτη 1 να προσδιορίσετε τα γεωγραφικά διαμερίσματα
Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας καθώς και τους νομούς των
παραπάνω.
5. α) Να περιγράψετε τον κύκλο του νερού
β) Να τοποθετήσετε πάνω στο χάρτη 3 τα ακόλουθα:
Θάλασσες
Κόλποι
Μεσόγειος
Χάντσον
Μαύρη
Περσικός
Καραϊβική
Μεξικού
Ερυθρά
Καλιφόρνια
Αραβική
Ρίο ντε λα Πλάτα
Κοραλλιών
Βεγγάλης
Νότια Σινική
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6. α) Ποιοι είναι οι κύριοι σχηματισμοί του υποθαλάσσιου
ανάγλυφου (σχεδιάστε σχετικά)
β) Nα τοποθετήσετε στο χάρτη 2 τους ακόλουθους σχηματισμούς:
Όλυμπο, Σμόλικα, Βόρα, Γράμμο, Γκιώνα, Τυμφρηστό,
Αθαμανικά όρη, Παρνασσό, Ψηλορείτη, Λευκά όρη,
Βαρδούσια, Ταΰγετο
τα πελάγη της Ελλάδας
7. α) Περιγράψτε και σχεδιάστε το εσωτερικό της δομής της γης.
β) Ποιες είναι οι θερμικές ζώνες της γης.
8. α) Ποιες είναι οι συνέπειες της κίνησης των λιθοσφαιρικών
πλακών;
β) Από τι εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου;
9. α) Ποιες είναι οι δυνάμεις που διαμορφώνουν το ανάγλυφο της
γης;
β) Προσδιορίστε τις έννοιες καιρός και κλίμα.
Από τα παραπάνω θέματα επιλέγετε 6 από τα 9.
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