
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
  
  
 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α) Τι ονομάζουμε χάρτη και γιατί οι χάρτες είναι χρήσιμοι στην καθημερινή μας ζωή. 
Β) Τι ονομάζουμε τοπογραφικούς ή γενικούς χάρτες και σε ποιες κατηγορίες 
χωρίζονται. 
  
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω παραγράφους: 
Η Ευρώπη είναι μια μεγάλη χερσόνησος της …………………………….(1), λέγεται 
όμως ήπειρος για………………………….(2) κυρίως λόγους. Βρίσκεται κοντά και σε 
μια άλλη ήπειρο, την……………………………(3), από την οποία τη χωρίζει μόνο 
η……………………………(4) θάλασσα. Η Ευρώπη, η …………………..(5) και η 
Αφρική λέγονται και …………..………..(6) κόσμος. 
Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο τμήμα της …………………………(7) ηπείρου. 
Ανήκει στη…………….………….(8) χερσόνησο, η οποία βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και εισχωρεί βαθιά μέσα στη…………………(9) 
θάλασσα. Βρίσκεται πάνω σε χερσαίους και θαλάσσιους δρόμους που ενώνουν την 
Ευρώπη με την Ασία και την………………………(10). 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο 

Αναφέρετε τις 10 βαλκανικές χώρες. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ), ή Λανθασμένες (Λ). 
Α) Οι ειδικοί ή θεματικοί χάρτες είναι αυτοί που παρουσιάζουν την κατανομή ενός 
φαινομένου στο χώρο. 
Β) Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος ενός σημείου προσδιορίζουν τη 
σχετική θέση του σημείου αυτού στον κόσμο. 
Γ) Οι πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης είναι οι πεδιάδες που βρίσκονται 
γύρω από τη Βόρεια θάλασσα, η βόρεια Ιταλία και τα κεντρικά υψίπεδα. 
Δ) Η Ελλάδα σχηματίστηκε τον καινοζωικό αιώνα και ανήκει στη Νεοευρώπη. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο 
Αναφέρετε 3 νομούς για το καθένα από τα παρακάτω γεωγραφικά διαμερίσματα της 
Ελλάδας: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, 
Νησιά Αιγαίου. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο 
Αναφέρετε τα 5 πιο ψηλά ελληνικά βουνά, τα 5 πιο μεγάλα ελληνικά ποτάμια και τις 
5 πιο μεγάλες ελληνικές λίμνες.  
ΘΕΜΑ 7ο 



 

Αντιστοιχίστε τα παρακάτω. Σε κάθε στοιχείο της αριστερής στήλης αντιστοιχούν  
δύο στοιχεία της δεξιάς στήλης. 
 Α. Προκάμβριο   1. Ιζηματογενή πετρώματα 
 2. Ιβηρική χερσόνησος 
Β. Παλαιοζωικός αιώνας 3. Νεοευρώπη 
 4. Γαλλία 
Γ. Μεσοζωικός αιώνας 5. Αρχαιοευρώπη 
 6. Ρωσική πεδιάδα 
Δ. Καινοζωικός αιώνας 7. Άλπεις  
 8. Ήρεμη σχετικά περίοδος 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο 
Αναφέρετε τι γνωρίζετε για την Τηθύ θάλασσα και για την Αιγηίδα. 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο 

Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά (όπου δεν υπάρχει παύλα) 
 
Χώρα Πρωτεύουσα Πόλη Βουνό  Ποτάμι  Νησιά 
Βουλγαρία            - 
Π.Γ.Δ.Μ.        -       -        - 
Ισπανία          -  
Πορτογαλία         -       -       - 
Ελβετία          -       - 
Ουκρανία         -        - 
Ισλανδία        -       -       -       - 
Ολλανδία         -       -       - 
Δανία         -       -       -  
Ιταλία           -  
Κύπρος          -       - 
Ρωσία          -       - 
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