
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

1) Σημειώστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις. 
Α.  Οι τοπογραφικοί χάρτες αναπαριστάνουν το φυσικό και το ανθρωπογενές 
περιβάλλον μιας περιοχής. 
Β.  Η Ελλάδα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ευρωπαϊκής ηπείρου. 
Γ.  Το ανατολικό τμήμα της  Ευρώπης χαρακτηρίζεται από μια πλούσια ακτογραμμή 
που σχηματίζει πολλές χερσονήσους ( Ιβηρική, Ιταλική κ.α. ). 
Δ.  Ένα από τα χαρακτηριστικά της Ρωσικής πεδιάδας, είναι τα υψώματα Βαλντάι με 
μέγιστο ύψος τα 350  χιλιόμετρα. 
Ε.  Οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης έχουν σχετικά όμοιο ανάγλυφο και φυσικό 
πλούτο. 
 

2) Να αντιστοιχίσετε τις χώρες της στήλης Α με τις πρωτεύουσες της στήλης Β. 
                         Στήλη   Α                                   Στήλη   Β 
                       Α) Σουηδία                                1) Παρίσι 
                       Β) Φινλανδία                             2) Βουκουρέστι 
                       Γ) Ουγγαρία                              3) Βουδαπέστη 
                       Δ) Ρουμανία                              4) Ελσίνκι 
                       Ε) Γαλλία                                  5) Στοκχόλμη 
 
3) Να αναφέρετε πέντε στοιχεία με τα οποία χαρακτηρίζεται ο κόσμος της Ευρώπης 
(χώρες , κάτοικοι ). 
 
4) Να γράψετε δίπλα από κάθε Νομό το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει ο 

καθένας. 
          Α. Ροδόπης :             Ζ. Αρκαδίας :      

Β. Πέλλας :              Η. Χανίων :       
Γ. Άρτας :                Θ. Κυκλάδων:     
Δ. Μαγνησίας:             Ι. Ζακύνθου:       
Ε. Φωκίδας :             Κ. Γρεβενών :     
 

5) Για ποιους λόγους η Ελληνική γλώσσα έχει μεγάλη σημασία για την Ευρώπη ;  
 

     6)Ποια είναι τα δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη διάρκεια του            
Παλαιοζωικού αιώνα (570 έως 240 εκ. χρόνια πριν) ;  

 
 
 

7)Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά (που αναφέρονται στην Ιβηρική χερσόνησο),   
γράφοντας στην κόλλα σας το κάθε γράμμα και δίπλα του την αντίστοιχη λέξη. 



 

 
 
Το κέντρο της Ιβηρικής χερσονήσου αποτελείται από ένα μεγάλο οροπέδιο που 
ονομάζεται (α)      .  Το οροπέδιο το περιβάλλουν οροσειρές, όπως 
τα (β)      στο βορρά και η πανύψηλη (γ)    
   (δύο λέξεις) στο νότο. Επειδή το έδαφος έχει κλίση από την ανατολή 
προς τη δύση , τα ποτάμια της Ιβηρικής χύνουν τα νερά τους στον (δ)     
ωκεανό. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ο (ε)    που καταλήγει στη Μεσόγειο. 
Πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι η (ζ)     ,ενώ πρωτεύουσα της 
Πορτογαλίας  είναι η (η)      . Στην Ισπανία ανήκουν τα νησιά   
(θ)      (Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα) που βρίσκονται στη 
Μεσόγειο , ενώ στην Πορτογαλία ανήκουν οι μικρές ομάδες νησιών που ονομάζονται  
(ι)     και (κ)     .  
 

 
8) Α. Ποιες περιοχές του Ελληνικού χώρου κάλυπτε η Αιγηίδα, πριν από 20 εκ. χρόνια ;  

Β. Ποιες αλλαγές υπέστη η Αιγηίδα; 
 

9) Α. Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά της Βόρειας θάλασσας; 
Β. Για ποιους λόγους η Βόρεια θάλασσα έχει μεγάλη οικονομική σημασία; 

 


