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Τάξη:    Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ       
Μάθημα:   ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ        
Εσηγητής/τρια:     
 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ  
  

ΘΕΜΑΤΑ 
1. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε συνοπτικά τα τρία βασικά είδη πληροφοριών που 

παρέχουν οι χάρτες ώστε να είναι χρήσιμοι στην καθημερινή ζωή. 

2. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ 

1. Θράκη α.  Φθιώτιδας 

2. Μακεδονία β.  Μαγνησίας 

3. Ήπειρος γ.  Λασιθίου 

4. Θεσσαλία δ.  Έβρου 

5. Στερεά Ελλάδα, Εύβοια ε.  Πιερίας 

6. Πελοπόννησος στ. Λέσβου 

7. Κρήτη ζ.  Ηλείας 

8. Νησιά Αιγαίου η. Θεσπρωτίας 

 

3. Να γράψετε την κατανομή του πληθυσμού της Γης στις ηπείρους (σε εκατ.κατ.) 

4. Να αναφέρετε οκτώ από τα δέκα Βαλκανικά κράτη. 

 

 

5. Να γράψετε: 

(α) τα τέσσερα μεγαλύτερα ελληνικά ποτάμια και το μήκος ροής τους (σε χλμ.) 
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(β) τις τρεις μεγαλύτερες φυσικές λίμνες της Ελλάδας, την επιφάνειά τους  

     (σε τετρ. χλμ.) και τη θέση τους (γεωγραφικό διάμερισμα) 

(γ) τις τέσσερις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες της Ελλάδας, την επιφάνειά τους  

     (σε τετρ. χλμ.) και τη θέση τους (γεωγραφικό διάμερισμα). 

6. Να εξηγήσετε τους τρεις λόγους για τους οποίους η πατρίδα μας είναι μια 

ευνοημένη κλιματικά περιοχή του πλανήτη μας. 

7. Να γράψετε και να αναπτύξετε τους τρεις τομείς στους οποίους χωρίζεται  

η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 

8. Να αναφέρετε οκτώ δείκτες που χρησιμοποιούμε για να κατατάξουμε μια χώρα 

στις αναπτυγμένες ή στις αναπτυσσόμενες. 

9. Να γράψετε: 

(α) τη συνολική έκταση της Ελλάδας καθώς και την καλλιεργήσιμη γη, 

βοσκοτόπια και δάση (σε τετρ. χλμ) 

(β) σύμφωνα με τις μετρήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, 

πόσα ήταν τα βοειδή, τα πρόβατα και οι κατσίκες το 1990 στη χώρα μας. 

 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΙ (6) 
ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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