
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

  
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ : Β  
 

1. Ποιός χάρτης λέγεται ποιοτικός και ποιός ποσοτικός; Να αναφέρετε από δυο 
παραδείγματα τέτοιων χαρτών. 

 
2. Να συμπληρώσετε τα κενά που αναφέρονται στη θέση της Ελλάδας: 

 Η Ελλάδα συνορεύει με τις χώρες (όπως αυτές φαίνονται αριθμημένες στον χάρτη): 
………………… (1), …………………  (2) και …………………  (3). Ανήκει στις 
………………… (4) χώρες. 

 Η Ελλάδα βρέχεται από τα πελάγη: ανατολικά από το ………………… (5), δυτικά 
από το ………………… (6). Ανήκει στις ………………… (7) χώρες. 

 
3. Να συμπληρώσετε τα κενά που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των Δυτικών και 

Βόρειων Υψιπέδων. 
Το ………………… (1) και το ………………… (2)  δυσκολεύουν τις καλλιέργειες 
και τη ζωή των ανθρώπων, όπως: 
 Στο εσωτερικό της Ιβηρικής χερσονήσου υπάρχουν εκτεταμένες ημιερημικές 
εκτάσεις, που υποφέρουν από έλλειψη ………………… (3).  

 Στην Ισλανδία και στη Σκανδιναβία το πρόβλημα είναι το ………………… (4) και 
οι ………………… (5). 

 Στη Σκωτία και στην Ουαλία (Βρετανία) το έδαφος είναι ………………… (6)  και 
………………… (7). 

 
4. Τι είναι αστικοποίηση και σε ποιους λόγους οφείλεται;  
 
5. Να γράψετε το όνομα της χώρας και δίπλα την πρωτεύουσα κάθε μιας από τις 

παρακάτω χώρες: Ρωσία, Φινλανδία, Βέλγιο, Δανία, Τσεχία, Πορτογαλία, Γερμανία, 
Πολωνία, Γαλλία, Κροατία. 

 
6. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται και πώς δημιουργήθηκαν οι θάλασσες γύρω από την 

Ευρώπη; Να αναφερθούν τα ονόματα δυο θαλασσών κάθε κατηγορίας. 
 
7. Τα νερά της Μεσογείου θάλασσας είναι πολύ αλμυρά.  

α. Να αναφέρετε δύο λόγους, που να εξηγούν αυτό το γεγονός. 
β. Ποια επίπτωση έχει το γεγονός αυτό στην αλιεία; 

 
8. α. Να γράψετε το όνομα της λίμνης και δίπλα το γεωγραφικό διαμέρισμα που 

βρίσκεται κάθε μια από τις παρακάτω λίμνες: Καστοριάς, Τριχωνίδα, Βόλβη, 



 

 

Βεγορίτιδα, Ιωαννίνων. 
β. Να γράψετε το όνομα του ποταμού και δίπλα το γεωγραφικό διαμέρισμα που 
βρίσκεται κάθε ένας από τους παρακάτω ποταμούς: Αλιάκμονας, Αχελώος, Αξιός, 
Έβρος, Σπερχειός. 

 
9. Για δυο χώρες υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 

 ΧΩΡΑ Α ΧΩΡΑ Β 
Απασχόληση στον πρωτογενή τομέα 2% 28% 
Απασχόληση στον δευτερογενή τομέα 45% 28% 
Ποσοστό αναλφάβητων 0,5% 10% 
Βρεφική θνησιμότητα 0,8% 30% 

Σε ποιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης ανήκει κάθε χώρα; Να δικαιολογηθεί πλήρως 
η απάντηση. 
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