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ΤΑΞΗ: Β΄  Γυμνασίου  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ: Γεωγραφία  

 
Θ Ε Μ Α Τ Α 

 
1. α) Σε ποιες αιτίες οφείλεται το ότι η Ελλάδα είναι γενικά 

αραιοκατοικημένη; 
β) Τι είναι το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και που οφείλεται; 
 

2. α) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος της Ευρώπης; 
 β) Για ποιους λόγους αυτός ο ορεινός όγκος δεν προκαλεί μεγάλα 

προβλήματα στις συγκοινωνίες; 
 
3. α) Ποιες είναι οι δύο μεγαλύτερες πεδιάδες της Ευρώπης;  
 β) Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι 

πεδιάδες στη ζωή των ανθρώπων;   
 
4.  α) Για ποιους λόγους η Βόρεια θάλασσα επηρεάζει το κλίμα των χωρών 

που την περιβάλλουν;  
β) Για ποιους λόγους η Βόρεια θάλασσα έχει μεγάλη οικονομική σημασία; 
 

5. α) Για ποιους λόγους η Μεσόγειος θάλασσα είναι αλμυρή;  
β) Τι συνέπειες έχει αυτό στο φυσικό της πλούτο; 
 

6. α) Πώς επηρεάζει ο Ατλαντικός ωκεανός το κλίμα της Ευρώπης; 
β) Για ποιους λόγους η Ελλάδα είναι μια κλιματικά ευνοημένη περιοχή 
του πλανήτη; 
 

7. α) Η Ελλάδα έχει έντονο ανάγλυφο, δέχεται λίγες βροχές και έχει μικρή 
έκταση. Πώς επηρεάζουν οι παράγοντες αυτοί τα ελληνικά ποτάμια;  

 β) Να γράψετε τα ονόματα των δύο μεγαλύτερων ελληνικών ποταμών και 
των δύο μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ποταμών.  

 
8. α) Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που είχε η Μεγάλη Βρετανία πριν από 250 

χρόνια, με αποτέλεσμα να αναπτύξει τη βιομηχανία της; 
 β) Γράψτε έναν παράγοντα ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε η 

βιομηχανία της Ευρώπης μετά το 1900 να απλωθεί και σε άλλες περιοχές. 
Ποια χώρα είναι σήμερα η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη στην Ευρώπη; 
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9. Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη που 
την συμπληρώνει σωστά. 
α) Οι δύο χώρες που αποτελούν την Ιβηρική χερσόνησο είναι η Ισπανία 
και η ………… 
β)  Η οροσειρά που χωρίζει την Ισπανία από την υπόλοιπη Ευρώπη λέγεται 
………… 
γ) Μεγαλύτερη πόλη της ………… είναι η Ζυρίχη. 
δ) Η χώρα με το πιο πυκνό δίκτυο καναλιών σ΄ όλον τον κόσμο είναι η 
………… 
ε) Πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι η ………… 
στ)Η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Ευρώπης είναι η ………… 
ζ) Στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της Ευρώπης το κλίμα που 
επικρατεί είναι το ………… 
η) Οι αβαθείς θάλασσες της Ευρώπης είναι η Βόρεια θάλασσα, η 
Αδριατική και η ………… 
θ) Η Βρετανία χωρίζεται από την Ευρώπη με τη στενή θάλασσα της 
………… 
ι) Η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη της Ευρώπης είναι η ………… 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ 
Όλα  τα θέματα  είναι  ισοδύναμα . 
Να απαντήσετε  σε έξι (6) από  τα εννέα  (9) θέματα . 
Να μην γράψετε  καμία σημείωση στο  φωτοαντίγραφο . 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 


