
 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  

ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………… 

ΘΕΜΑ 10

α. Τι αντιπροσωπεύουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας; Γράψτε τρία γεωγραφικά διαμερίσματα 
ης Ελλάδας. τ

 
β. Να γράψεις το νομό, τη διοικητική περιφέρεια και το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει η περιοχή 
όπου ζεις. 
 
ΘΕΜΑ 20

Οι άνθρωποι αρκετούς αιώνες πριν, για το πού θα κτίσουν μια πόλη σκέφτονταν κυρίως την ασφάλειά τους. 
Ποιες θέσεις θεωρούσαν ασφαλείς για να κτίσουν τις πόλεις; Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις τέτοιων με-
γάλων ευρωπαϊκών πόλεων. 
 
ΘΕΜΑ 30

Αντιστοιχίστε κάθε χώρα με τα χαρακτηριστικά της. Μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό από τη μία στή-
λη και δίπλα του το γράμμα από την άλλη στήλη στο οποίο αντιστοιχεί. 
 

Χώρες Χαρακτηριστικά 

1. ΟΛΛΑΝΔΙΑ α. Ο ποταμός Αξιός ρέει ανάμεσα σε δύο μάζες ψηλών ορεινών όγκων και σχη-
ματίζει μια βαθιά κοιλάδα. 

2. ΕΛΒΕΤΙΑ β. Σ’ αυτήν ανήκουν τα νησιά Βαλεαρίδες (Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα). 

3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γ. Στα βόρεια της χώρας, βρίσκεται η οροσειρά του Αίμου και στα νότια, η ο-
ροσειρά της Ροδόπης. 

4. Π.Γ.Δ.Μ. δ. Σ’ αυτήν ανήκουν η Γροιλανδία και τα νησιά Φερόες. 

5. ΙΣΠΑΝΙΑ ε. Βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Ευρώπης, μακριά από τη θάλασσα κι έχει 
πολλές λίμνες. 

6. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στ. Πολλά τμήματα του εδάφους της βρίσκονται χαμηλότερα από την επιφά-
νεια της θάλασσας. 

7. ΔΑΝΙΑ ζ. Αν και πριν από 10 χρόνια ήταν η πιο φτωχή χώρα της ΕΟΚ, σήμερα έχει 
ξεπεράσει την Ελλάδα κι έχει κάνει εντυπωσιακές προόδους. 

 
ΘΕΜΑ 40

Στις παρακάτω προτάσεις να μεταφέρετε στην κόλλα σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα να γράψετε τη 
έξη Σωστό αν θεωρείτε ότι είναι σωστή ή Λάθος αν θεωρείτε ότι είναι λανθασμένη. λ

 
α. Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας είναι αραιοκατοικημένες, επειδή σ’ αυτές είναι δύσκολο να ανα-
πτυχθεί η οικονομία. 
β. Το ψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ευρωπαίων φαίνεται και από τη μεγάλη αναλογία κοριτσιών που 
σπουδάζουν σε σχέση με το σύνολο των αγοριών. 
γ. Η πιο ορεινή περιοχή της Ευρώπης είναι η αλπική Ευρώπη ενώ η πιο πεδινή κι εύφορη περιοχή είναι 
τα δυτικά και βόρεια υψίπεδα. 
δ. Ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν, ουσιαστικά, το κλίμα της Ευρώπης είναι η γειτονία της 
με την Ασία, τον Ατλαντικό ωκεανό και τη Σαχάρα. 
ε. Η βαλκανική χερσόνησος, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, είναι γενικά πιο πυκνοκατοικημένη από 
τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. 
στ. Η Ελβετία είναι μια απέραντη πεδιάδα και διαρρέεται από πολλά σημαντικά ποτάμια από τα οποία 
μόνο ένα, ο Άαρ, είναι αποκλειστικά δικό της. 

ΘΕΜΑ 50



 

 

γαλύτερες πεδιάδες της; 

 πώς σχηματίστηκαν τα πιο μεγάλα βουνά της Ευρώπης; 

α. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες οροσειρές της Ευρώπης και ποιες οι με

β. Πότε και
 
ΘΕΜΑ 60

α. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη; Να αναφέρετε δύο παρα-

ς Βαλτικής και πού οφείλεται αυτό; Τι αποτέλεσμα 
ακτηριστικό αυτό στις θαλάσσιες μεταφορές; 

δείγματα θαλασσών για κάθε κατηγορία. 
 

. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νερών τηβ
έχει το χαρ
 
ΘΕΜΑ 70

Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. Να μεταφέρετε στην κόλλα 
ας ολόκληρες τις προτάσεις σωστά συμπληρωμένεςσ  με τις κατάλληλες λέξεις και γράφοντας μπροστά από 

ί-

…..…. 

λακών της 
……….…. και της (5)…..……………….. και υποφέρει από πολλούς σεισμούς. 

την κάθε πρόταση το γράμμα που την προσδιορίζει.  
α. Τα ηφαίστεια στη Μεσόγειο είναι ο (1)……………...…….……, που βρίσκεται κοντά στη Νάπολη της 
ταλίας, το (2)………………………… πάνω στο ομώνυμο νησί, η (3)………………………. που βρΙ
σκεται στις ακτές της Σικελίας και το ηφαίστειο της (4)…………………….……. στον ελληνικό χώρο. 
 
β. Η Ιβηρική χερσόνησος βρίσκεται στη (1)……………..…….... άκρη της Ευρώπης. Η οροσειρά των 
2)…………………….… τη χωρίζει από την υπόλοιπη ήπειρο. Το έδαφος της έχει (3)……...……(
ανάγλυφο επειδή έχει επηρεαστεί και από παλιές και από νεότερες (4)………………………… . 
 
γ. Η Ιταλία είναι μια επιμήκης (1).………..……… που περιβρέχεται από τη Μεσόγειο. Έχει μια ορεινή 
«ραχοκοκαλιά», τα (2)………………………., που τη διασχίζουν από το βορρά προς το νότο, όπως η 
3)………….…………… την Ελλάδα. Βρίσκεται πάνω στα όρια των λιθοσφαιρικών π(

(4)…………
 
ΘΕΜΑ 80

α. Να γράψετε 4 μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης. 
. Το βιβλίο αναφέρει: «Η σημασία των ποταμώνβ  δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθός τους αλλά και από τη 

 τους θέση». Εξηγήστε τι εννοεί. γεωγραφική
 
ΘΕΜΑ 90

α. Ποιες χώρες ονομάζουμε συνήθως αναπτυγμένες και ποιες αναπτυσσόμενες; 

. Ποιοι δβ είκτες κυρίως χρησιμοποιούνται για την κατάταξη μιας χώρας στις αναπτυγμένες ή στις αναπτυσ-
σόμενες; 
 

ΝΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ  ΣΕ  6 ΑΠΟ  ΤΑ  9 ΘΕΜΑΤΑ! 


