ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑ 1
α) Ποια νοητή γραμμή χωρίζει την υδρόγειο σφαίρα σε βόρειο και νότιο
ημισφαίριο;
β) Ποια νοητή γραμμή χωρίζει την υδρόγειο σφαίρα σε ανατολικό και δυτικό
ημισφαίριο;
γ) Με την βοήθεια του χάρτη της Ελλάδος που σας δίνεται να βρείτε τις
γεωγραφικές συντεταγμένες της Κορίνθου.
ΘΕΜΑ 2
α) Στον χάρτη της Ευρώπης που σας δίνεται σημειώνονται έξι (6) χώρες με τα
γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. Να βρείτε ποια χώρα αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα.
β) Παρακάτω δίνονται δέκα (10) ευρωπαϊκές χώρες και άλλες τόσες πρωτεύουσες
χωρών. Να αντιστοιχίσετε την κάθε χώρα με την πρωτεύουσά της.
Χώρες: Ουκρανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ελβετία, Ρωσία, Ιταλία,
Πορτογαλία, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Ισπανία
Πρωτεύουσες: Άμστερνταμ, Σόφια, Λισαβόνα, Μόσχα, Κίεβο, Λονδίνο,
Ρώμη, Όσλο, Μαδρίτη, Βέρνη
ΘΕΜΑ 3
α) Στον χάρτη της Ευρώπης που σας δίνεται σημειώνονται τέσσερις (4) μεγάλες
οροσειρές με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4. Αυτές οι οροσειρές είναι:
Άλπεις
Πυρηναία
Καρπάθια
∆ιναρικές Άλπεις
Να αντιστοιχίσετε την κάθε οροσειρά με τον κατάλληλο αριθμό.
β) Στον χάρτη της Ευρώπης που σας δίνεται σημειώνονται τέσσερα (4) σημεία με
τους αριθμούς 5, 6, 7, 8. Σε ποια θάλασσα βρίσκεται κάθε ένα από αυτά τα
σημεία;
γ) Να ονομάσετε πέντε (5) μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης.
ΘΕΜΑ 4
α) Σε ποιες φυσιογραφικές περιοχές χωρίζεται η Ευρώπη; (ονομαστικά)
β) Σε ποιες φυσιογραφικές περιοχές βρίσκονται η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ρωσία;
γ) Δίνονται οι παρακάτω πέντε (5) χώρες:
Ελβετία, Ουκρανία, Ολλανδία, Αλβανία, Μεγάλη Βρετανία
Να ξεχωρίσετε τις τρεις (3) πιο πεδινές χώρες
ΘΕΜΑ 5
α) Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου; Ποιες άλλες μεγάλες πόλεις γνωρίζετε;
β) Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της Κύπρου σήμερα;
γ) Ποιες ήταν οι συνέπειες για την Κύπρο από την επιδρομή και κατάληψη του
βορείου τμήματός της από τους Τούρκους;
ΘΕΜΑ 6
α) Ποιος τομέας της παραγωγής ονομάζεται πρωτογενής;
β) Να βρείτε σε ποιους τομείς της παραγωγής ανήκουν τα παρακάτω επαγγέλματα:

κουρέας τυροκόμος
δικηγόρος
επιπλοποιός
κτηνοτρόφος
καθηγητής
γ) Από τις παρακάτω επτά (7) χώρες να ξεχωρίσετε τις τέσσερις (4) που είναι
περισσότερο αναπτυγμένες οικονομικά από τις υπόλοιπες
Βουλγαρία
Γερμανία Ισπανία
Αλβανία
Πορτογαλία
∆ανία
Γαλλία
δ) Να αναφέρετε δύο (2) ακόμη ευρωπαϊκές χώρες οικονομικά αναπτυγμένες
(εκτός από αυτές που αναφέρονται στο υποερώτημα γ)
ΘΕΜΑ 7
α) Με ποιες άλλες θάλασσες επικοινωνεί η Μεσόγειος θάλασσα; Σε ποια σημεία
έρχεται σε επαφή με αυτές τις θάλασσες;
β) Για ποιους λόγους είναι σημαντική η Μεσόγειος θάλασσα για την τροφοδοσία
της Ευρώπης με πετρέλαιο;
ΘΕΜΑ 8
α) Να συγκρίνετε τις βιομηχανίες της Ιταλίας και της Ισπανίας.
β) Τι γνωρίζετε για το Παρίσι;
ΘΕΜΑ 9
α) Ποια χώρα από τις παρακάτω έχει πολλά εδάφη της κάτω από το επίπεδο της
θάλασσας και διαθέτει το πυκνότερο δίκτυο καναλιών σε όλο τον κόσμο;
Ισλανδία Σουηδία
Ολλανδία ∆ανία
β) Ποιο από τα παρακάτω ηφαίστεια βρίσκεται στην Ισλανδία;
Βεζούβιος
Θέκλα
Αίτνα
Στρόμπολι
γ) Πώς ονομάζεται η τάση του πληθυσμού να συγκεντρώνεται σε μεγάλες πόλεις;
αστικοποίηση
πολίτευμα
δημογραφικό πρόβλημα
εκβιομηχάνιση
δ) Πώς ονομάζεται η ορεινή περιοχή στο βόρειο τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας;
Μάγχη
Βατικανό Ουαλία
Σκωτία
ε) Να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις
1) Η Ρωσία είναι μια μεγάλη σε έκταση χώρα, πλούσια σε πρώτες ύλες
2) Η Νορβηγία είναι μια σημαντική αλιευτική χώρα
3) Η Γροιλανδία ανήκει στην Γερμανία
4) Στις ευρωπαϊκές χώρες επικρατούν δημοκρατικά πολιτεύματα
5) Το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της Ευρώπης είναι αρκετά χαμηλό
6) Η Βαλκανική χερσόνησος βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ευρώπης
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