
 

 1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο (Μονάδες 3,3) 
 
1. Ποια είναι η διοικητική ιεραρχία των πόλεων στην Ελλάδα; Πως λέγεται ο 
διοικητής  του κάθε διοικητικού τομέα; 
2. Ποιους γεωλογικούς αιώνες περιλαμβάνει η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης; Πότε 
ήταν ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιον από αυτούς σχηματίστηκε η Ελλάδα; 
3. Ποιες είναι η δυνάμεις που διαμορφώνουν το ανάγλυφο της Γης; 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο (Μονάδες 3,3) 

 
1. Σε ποιες θέσεις είναι χτισμένες οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις και με ποιο  

κριτήριο; 
2. Ποιες χώρες βρίσκονται στην περιοχή των Βαλκανίων; 
3. Ποιες γεωλογικές αλλαγές έγινα κατά την διάρκεια του παλαιοζωικού αιώνα και  

ποιες περιοχές της σημερινής  Ευρώπης επηρεάστηκαν από τις αλλαγές αυτές;  
 
 
ΘΕΜΑ 3ο (Μονάδες 3,3) 

 
1. Να αναφέρετε πέντε ποτάμια και πέντε λίμνες της Ελλάδος. 
2. Ποια τα είδη των χαρτών σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται; 
3. Ποια τα στάδια της εξέλιξης της (οικονομικής) ζωής του ανθρώπου στην Ευρώπη 

και ποιο το βασικό χαρακτηριστικό του κάθε σταδίου; 
 

 
ΘΕΜΑ 4ο (Μονάδες 3,3) 
 

1. Ποιες είναι οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης και ποια τα βασικά  
χαρακτηριστικά της κάθε μιας; 

2. Να αναφέρετε τέσσερις Ευρωπαϊκές οροσειρές 
3. Τι γνωρίζετε για την μορφολογία και το κλίμα της Ιβηρικής χερσονήσου  

 
 
ΘΕΜΑ 5ο (Μονάδες 3,3) 
 

Να  επιλέξετε τη  σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 
1. Περιφέρειες λέγονται μικρά ή μεγάλα τμήματα του χώρου, τα οποία: 
α. αντιπροσωπεύουν τις φυσιογραφικές περιοχές του χώρου αυτού 
β. παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά, καθώς και 
μία εσωτερική συνοχή  
γ. έχουν ομοιόμορφο κλίμα.  
 

2. Η δημιουργία των πεδιάδων οφείλεται στη δράση: 
α. ενδογενών δυνάμεων                    .           . 
β. εξωγενών δυνάμεων  
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γ. των παγετώνων. 
 

3. Χάρτης είναι: 
α. η συμβολική αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος  
β. η συμβολική αναπαράσταση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  
γ. η συμβολική αναπαράσταση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
 

4. Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας: 
α. αντιπροσωπεύουν τις φυσιογραφικές περιοχές της χώρας  
β. είναι μικρά τμήματα των περιφερειών ;  
γ. παρουσιάζουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία. 
 

5. Πού βρίσκεται η Μεσόγειος θάλασσα; 
α. μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής 
β. ανάμεσα στην Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική . 
γ. στην Ευρώπη. 
 
ΘΕΜΑ 6ο (Μονάδες 3,3) 
 

1.      Η Ελλάδα έχει: 
α. 13 γεωγραφικά διαμερίσματα και 13 περιφέρειες 
β. 9 γεωγραφικά διαμερίσματα και 9 περιφέρειες          
γ. 9 γεωγραφικά διαμερίσματα και 13 περιφέρειες.   
 

2. Ο χωρισμός σε περιφέρειες διευκολύνει: 
α. την καλλιέργεια συγκεκριμένων προϊόντων         
β. την επίλυση ιδιαίτερων προβλημάτων 
γ. την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς. 
 

3. Γιατί τα νερά της Μεσογείου είναι αλμυρά; 
α. επειδή βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη 
β. εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί στην περιοχή αυτή 
γ. εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας, της μεγάλης εξάτμισης και της απουσίας γλυκού 
νερού. 
 

4. Στην Ευρώπη μπορούμε να συναντήσουμε μεγάλη ποικιλία φυσικών τοπίων. Όμως δεν 
υπάρχουν: 
α. ψηλές οροσειρές και ημιερημικές περιοχές  
β. έρημοι και τροπικά δάση  
γ. παγωμένες εκτάσεις. 

5. Για να προσδιορίσουμε τη σχετική θέση ενός σημείου στην επιφάνεια της γης 
χρησιμοποιούμε: 
α. διάφορα σημεία αναφοράς 
β. τις γεωγραφικές συντεταγμένες 
γ. ένα χάρτη 
 
ΘΕΜΑ 7ο (Μονάδες 3,3) 
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1. Να αναφέρετε αναλυτικά  και συγκεκριμένα  τις συντεταγμένες των σημείων Α, Β, Γ και Δ  
(π.χ 45ο βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 30ο δυτικό γεωγραφικό μήκος) 

 
 

 

2. Σημείωσε για κάθε χάρτη το είδος στο οποίο ανήκει. 

Α. 
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Β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. 

 



 

 5

Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ 8ο (Μονάδες 3,3) 
 

1. Να γράψετε τα ονόματα των ποταμών που σημειώνονται στον παρακάτω χάρτη της 
Ευρώπης. 

 
 

 
 

http://www.enchantedlearning.com/geography/outlinemaps/�
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2. Παρατηρήστε τους παρακάτω πίνακες και απαντήστε στο εξής: ποιες χώρες έχουν 
μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα, ποιες όχι και γιατί 

ΧΩΡΑ ΗΛΙΚΙΕΣ     0-15 ΗΛΙΚΙΕΣ     65 και ΑΝΩ 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ 49% 3% 
ΙΝ∆ΙΑ 36% 4% 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 32% 5% 
ΒΕΛΓΙΟ 18% 16% 
∆ΑΝΙΑ 17% 15% 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16% 15% 
ΕΛΛΑ∆Α 19% 14% 

ΙΤΑΛΙΑ 16% 16% 

 
 
ΘΕΜΑ 9ο (Μονάδες 3,3) 
 
1. Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας ο πληθυσμός της Ευρώπης 
μειώθηκε από 70.000.000 κατοίκους  το 1340μ.χ σε 40.000.000 το 1400μ.χ . Να βρείτε 
την επί τοις εκατό μεταβολή του πληθυσμού της Ευρώπης. 
 
2. Στο χάρτη της Ευρώπης που σας δίνεται να σημειώσετε τα ονόματα των χωρών που 
σημειώνονται  καθώς και τις πρωτεύουσες τους. 

 


