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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:
ΤΑΞΗ: ….

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ………………………………………...

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : …………………………………..

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ Α : …………………………………… ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ Β: …………………………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : …………………………………………………………………
ΘΕΜΑΤΑ
1. α. Σε ένα χάρτη 1:4.000.000 οι πόλεις Βουκουρέστι και Μόναχο απέχουν 30
εκατοστά. Πόση είναι η πραγματική τους απόσταση;
β. Να συμπληρώσετε τα κενά: Όσο πηγαίνουμε από το Νότο προς το Βορρά
μεταβάλλεται το γεωγραφικό μας ……………. Όσο πηγαίνουμε από την Ανατολή προς τη
Δύση αυξάνεται το γεωγραφικό μας ……………………… Ο πρώτος μεσημβρινός χωρίζει τη
Γη σε ………………………… και ………………………….. ημισφαίριο και περνά από την πόλη του
………………………………Οι περιοχές που βρίσκονται επάνω στον πρώτο μεσημβρινό έχουν
γεωγραφικό μήκος ίσο με ……………… Ο Ισημερινός χωρίζει τη Γη σε ………………….. και
…………………….. ημισφαίριο. Οι περιοχές που βρίσκονται επάνω στον Ισημερινό έχουν
γεωγραφικό πλάτος ίσο με ...............
2. α. Να αναφέρετε 5 από τις περιφέρειες της Ελλάδας, τους νομούς που
περιλαμβάνουν και την πρωτεύουσά τους.
β. Να αναφέρετε 15 πόλεις της Ελλάδας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 30.000
κατοίκων, καθώς και το νομό στον οποίον βρίσκονται.
γ. Να αναφέρετε 7 από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας, καθώς και την
περιοχή από όπου πηγάζουν.
3. α. Nα αναφέρετε μερικές περιοχές που ανήκουν γεωλογικά στην Αρχαιοευρώπη και
στη Νεοευρώπη. Οι περιοχές αυτές είναι γενικά ορεινές ή πεδινές και γιατί;
β. Ποιες ήταν για την Κύπρο οι συνέπειες της Τουρκικής εισβολής (Αττίλας) του
1974; Πού στήριξε η Κύπρος την κατοπινή οικονομική της ανάπτυξη;
4. α. Τι εννοούμε με τον όρο «δημογραφικό πρόβλημα»; Ποιες είναι οι αιτίες και τα
αποτελέσματά του;
β. Πώς δημιουργήθηκαν οι γαιάνθρακες που υπάρχουν στο υπέδαφος και πού
χρησιμεύουν στον άνθρωπο;
5. α. Ποιες είναι οι χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου; Να περιγράψετε τη φυσιογραφία
της, να αναφέρετε και δύο μεγάλες οροσειρές της και να περιγράψετε τρεις από τους
διαφορετικούς τύπους κλίματος που συναντάμε σε αυτήν.
β. Να περιγράψετε τη τη φυσιογραφία της Ελβετίας και να εξηγήσετε πού οφείλεται
η ισχυρή οικονομία της.
6. α. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που τα εδάφη τους βρίσκονται χαμηλότερα από τη
στάθμη της θάλασσας; Πώς λύνουν το πρόβλημα αυτό;
β. Πού στηρίζεται η οικονομία της Γαλλίας και γιατί;
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7. α. Γράψτε σε ποιον τομέα παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή),
ανήκουν τα παρακάτω επαγγέλματα: Κτηνοτρόφος, Κοσμηματοποιός, Αστυνομικός,
Κοσμηματοπώλης, Τραπεζικός υπάλληλος, Αγρότης, Ψαράς, Επιπλοποιός, Δάσκαλος,
Μηχανικός αυτοκινήτων, Δικηγόρος, Τεχνικός ΟΤΕ, Πωλητής κινητής τηλεφωνίας,
Υλοτόμος, Καθηγητής.
β. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη βιομηχανική ανάπτυξη και πώς;
8. α. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που ώθησαν τη βιομηχανική ανάπτυξη της Μεγάλης
Βρετανίας;
β. Πού στηρίζουν την οικονομία τους η Νορβηγία και η Σουηδία;
9. α. Να αναφέρετε τα 25 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πρωτεύουσές
τους
β. Να αναφέρετε τα Βαλκανικά κράτη, τις πρωτεύουσές τους, καθώς και έξι ακόμη
μη ελληνικές πόλεις των Βαλκανίων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
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