ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΑΞΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Θέματα προς εξέταση
1) Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α) Οι γεωμορφολογικοί ή γεωφυσικοί χάρτες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο
ανθρωπογενές περιβάλλον.
β) Η Ελλάδα είναι γενικά μία αραιοκατοικημένη χώρα.
γ) Η Ελβετία είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου.
2) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
α) Ο Ισημερινός χωρίζει την Υδρόγειο σε :
ι) βόρειο και νότιο ημισφαίριο
ιι) ανατολικό και δυτικό ημισφαίριο
ιιι) βόρειο και δυτικό ημισφαίριο
β) Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα άνθρακα της Ευρώπης βρίσκονται :
ι) στην Αλπική Ευρώπη
ιι) στα κεντρικά υψίπεδα
ιιι) στη ρωσική πεδιάδα
γ) Κάθε διοικητική περιφέρεια της Ελλάδας χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα που
ονομάζονται :
ι) νομοί
ιι) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α)
ιιι) πρωτεύουσες
3) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις
ακόλουθες λέξεις :
χωριά, αστικά κέντρα, Τηθύς, περιφέρειες, πυκνοκατοικημένες, Αιγηίδα, αποσάθρωσης,
αραιοκατοικημένες, Παλαιοευρώπη, διάβρωσης, ορογένεση, Αλπική πτύχωση,
φυσιογραφικές, γεωμορφολογικές, κεντρικά υψίπεδα, Νεοευρώπη.
α) Όταν άρχιζε ο Καινοζωικός αιώνας (περίπου 65.000.000 χρόνια πριν) ο χώρος που
βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα ήταν ο βυθός μιας βαθιάς θάλασσας που ονομαζόταν_____.
β) Οι πιο ______ περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται στα βορειότερα τμήματα της
Σκανδιναβικής χερσονήσου και της ρωσικής πεδιάδας.
γ) Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένο στα
____ ____.
δ) Με τη βοήθεια της ____ και της ____ σχηματίστηκαν όλες οι πεδιάδες της Ευρώπης.
ε) Η περιοχή της Ευρώπης που επηρεάστηκε από την Καληδόνια πτύχωση ονομάζεται ____
στ) Οι περιοχές με σχετικά όμοιο ανάγλυφο και φυσικό πλούτο ονομάζονται _____.

4) Να αντιστοιχήσετε τις χώρες της στήλης Α με τις πρωτεύουσες της στήλης Β.
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
α) Βουλγαρία
Ι) Κίεβο
β) Π.Γ.Δ.Μ
ΙΙ) Κοπεγχάγη
γ) Ισπανία
ΙΙΙ) Λισαβόνα
δ) Πορτογαλία
ΙV) Μαδρίτη
ε) Ολλανδία
V) Βέρνη
στ) Δανία
VI) Άμστερνταμ
VII) Σόφια
VIII) Σκόπια
5) Τι γνωρίζετε για τη βόρεια θάλασσα;
6) Τι γνωρίζετε για τον ορυκτό πλούτο της Ευρώπης;
7) Να περιγράψετε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.
8) Τι γνωρίζετε για την αστικοποίηση στην Ευρώπη;
9) Να περιγράψετε τη δομή των σύγχρονων Ευρωπαϊκών πόλεων.
Να απαντήσετε σε 6 θέματα.
Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

