
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 
1) Ποια από τα επόμενα τοπία ανήκουν στο φυσικό και ποια στο ανθρωπογενές περιβάλλον;  
ποταμός, βουνό, εργοστάσιο, τεχνητή λίμνη, δρόμος, δάσος, γέφυρα, φράγμα, λίμνη, πεδιάδα, 
έρημος, σπίτι, αεροδρόμιο, κόλπος, ακρωτήριο. 
 

2) Με ποιες χώρες συνορεύει η Ελλάδα και από ποια θάλασσα βρέχεται; Χαρακτήρισε τη θέση 
της κάθε χώρας καθώς και της θάλασσας σε σχέση με την Ελλάδα. 
 

3) Αναφέρετε ονομαστικά τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος. Αναπτύξτε αναλυτικά ένα 
από αυτά. 
 

4) α) Τι ονομάζουμε κλίμα; 
     β) Αναφέρετε ονομαστικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου; 
 

5)  α) Ποιοι είναι οι τρεις ωκεανοί της Γης; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και βαθύτερος; 
      β) Να συνδυάσεις ανά δύο: 
1.   Ωκεάνιες τάφροι α.   Τμήμα του υποθαλάσσιου ανάγλυφου με μεγάλη κλίση 
2.   Αβυσσικά πεδία β.   Βαθιά φαράγγια στο βυθό των ωκεανών 
3.   Ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα γ.   Θαλάσσιες λεκάνες σε μεγάλα βάθη 
4.   Ηπειρωτική κατωφέρεια δ.   Το πρώτο τμήμα του υποθαλάσσιου ανάγλυφου 
5.   Μεσοωκεάνιες ράχες ε.   Οροσειρές στο μέσο των ωκεανών 
 

6) Σημείωσε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις: 
α) Ουάντι είναι ποταμοί της Σαχάρας που το χειμώνα έχουν νερό και το καλοκαίρι είναι ξεροί. 
β) Συνήθως στην κυρίως ροή του ποταμού το νερό κυλάει ορμητικό. 
γ) Τα Δέλτα των ποταμών ονομάζονται έτσι από το σχήμα τους που θυμίζει κεφαλαίο Δέλτα. 
δ) Λεκάνη απορροής λέγεται ολόκληρη η έκταση από την οποία το ποτάμι συγκεντρώνει τα νερά 
του. 
ε) Η περιοχή των πηγών ενός ποταμού βρίσκεται συνήθως σε πεδινές εκτάσεις. 
στ) Η μέση παροχή ενός ποταμού είναι ένα κριτήριο για το μέγεθος ενός ποταμού.  
 

7) Να συμπληρωθούν τα αριθμημένα κενά του παρακάτω κειμένου με τις κατάλληλες λέξεις που 
λείπουν: 
Κλίμακα λέγεται ένας αριθμός που δηλώνει πόσες φορές είναι ………………………(1) μια 
απόσταση πάνω στο χάρτη από την αντίστοιχη στο έδαφος σε …………..(2) 
………….……….(3). Η κλίμακα σημειώνεται στο υπόμνημα του χάρτη συνήθως με τη μορ-
φή ……………………..(4). Αν ο παρονομαστής της κλίμακας είναι μεγάλος η κλίμακα είναι 
……………………(5) και ο χάρτης παρουσιάζει ……………………………(6) μέρος της επι-
φάνειας της Γης, αλλά με ………………………(7) λεπτομέρειες. 
 

8) α) Τι μας δείχνει και πως βρίσκεται η πυκνότητα πληθυσμού σε κάποιο τόπο;  
     β) Η Ελλάδα έχει έκταση 132.000 τετρ. χλμ. και το 1991 είχε 10.260.000 κατοίκους. Την ίδια 
χρονιά, οι ΗΠΑ με έκταση 9.165.000 τετρ. χλμ. είχαν 263.000.000 κατοίκους.  
     Ποια από τις δύο χώρες ήταν πιο πυκνοκατοικημένη το 1991 και γιατί; 
 

9) Κατάταξε τους παρακάτω πόρους σε φυσικούς και ανθρώπινους. Επίσης από τους φυσικούς 
σημείωσε ποιοι είναι ανανεώσιμοι και ποιοι όχι: 
εφευρετικότητα – βωξίτης - θερμότητα του Ήλιου – επιστήμη – πληροφόρηση – πετρέλαιο - 
δύναμη των κυμάτων – γνώση – μέταλλα – εργασία – λιγνίτης - γλυκό νερό - αέρας της 
ατμόσφαιρας – τεχνολογία - δύναμη του ανέμου 
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