
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
 

ΘΕΜΑΤΑ 
1. Τι ονομάζουμε ισημερινό της Γης ; Ποιές είναι οι θερμικές ζώνες της Γης ; 
2. Αναφέρατε τις διαδοχικές στοιβάδες της ατμόσφαιρας. Από τι εξαρτάται η 

θερμοκρασία του αέρα κάθε περιοχής ; 
3. Πώς δημιουργούνται οι άνεμοι σε μια περιοχή ; Ποιά είναι τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά των ανέμων ; 
4. Αναφέρατε τα μέρη ενός ποταμού. Ποιά είναι τα σπουδαιότερα κριτήρια με τα 

οποία κρίνουμε το μέγεθος ενός ποταμού ; 
5. Τι είναι ηφαίστειο ; Ποιές είναι οι δυσάρεστες και ποιές οι ωφέλιμες πλευρές ενός 

ηφαιστείου για τους ανθρώπους ; 
6. Να γράψετε ποιές από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιές λάθος 

(Λ). 
α) Ο Μισσισσίπι πηγάζει από μια μικρή λίμνη της πολιτείας Μιννεσσότα, την 
Ήρι. 
β) Η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς των Ιμαλαίων είναι το Ακονκάγκουα. 
γ) Τελ λέγεται η παράλια πεδιάδα που απλώνεται ανάμεσα στη Μεσόγειο και 
στην οροσειρά του Άτλαντα. 

7. Για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
α) Υποθαλάσσια περιοχή που ξεκινά από τις ακτές με μικρή κλίση και φτάνει σε 
βάθος 200 μ. 
   1. Ηπειρωτική κατωφέρεια,              3. Αβυσσικό πεδίο 
   2. Ωκεάνια τάφρος,    4. Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα 
β) Το τηγμένο (λιωμένο) τμήμα του μανδύα όπου γλιστρούν πάνω του οι 
λιθοσφαιρικές πλάκες λέγεται: 
1. Λιθόσφαιρα,           2. Ασθενόσφαιρα,               3. Πυρήνας,              4. Φλοιός 

8. Να γίνει η αντιστοίχηση των πόλεων της Α στήλης με τα κράτη της Β στήλης. 
Α  στήλη       Β στήλη 

   α. Οττάβα       1. Νιγηρία 
   β. Αλεξάνδρεια       2. Η.Π.Α 
   γ. Λάγκος       3. Ινδία 
   δ. Νέα Ορλεάνη       4. Ιαπωνία 
   ε. Καλκούτα       5. Καναδάς 
  στ. Κιότο        6. Αίγυπτος 
9. Να αντιστοιχήσεις τις οροσειρές, τα ποτάμια και τις λίμνες της Α σειράς με τις 
ηπείρους της Β σειράς: 
Α ΣΕΙΡΑ: α) Μάρρεϋ, β) Βαϊκάλη, γ) Άνδεις, δ) Σουπήριορ, ε) Μάριτιμ. 
Β ΣΕΙΡΑ: 1) Β. Αμερική, 2) Ν. Αμερική, 3) Ασία, 4) Ωκεανία, 5) Αφρική 
 


