
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 
ΘΕΜΑΤΑ  :  
  
1. α] Να αναφερθούν οι 4 φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης. 
  

 β] Ποια φυσιογραφική περιοχή αποτελεί από γεωγραφική άποψη την "καρδιά" της Ευρώπης 
και ποια είναι η σημασία της από οικονομική άποψη; 
 
2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: 
 

 Σε γενικές γραμμές μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής δύο κατηγορίες χαρτών: 
α] Τους γενικούς ή ………………………………… χάρτες, οι οποίοι απεικονίζουν το ………………………………… και το 
………………………………… περιβάλλον μιας περιοχής. Τους κατατάσσουμε σε δύο μικρότερες ομάδες : τους 
………………………………… και τους ………………………………… χάρτες. 
 

β] Τους ειδικούς ή ………………………………… χάρτες, οι οποίοι παρουσιάζουν την κατανομή ενός ……………………… 

………… στο χώρο. Οι γεωγράφοι συνηθίζουν να χωρίζουν τους ειδικούς χάρτες σε  δύο επί μέρους 
κατηγορίες : τους ………………………………… και τους ………………………………… χάρτες. 
 
3. Τα Ελληνικά νησιά είναι αραιοκατοικημένα. Να αναπτύξετε με συντομία δύο λόγους που 
εξηγούν το φαινόμενο αυτό. 
 
4. α] Να αντιστοιχίσετε την χώρα που υπάρχει στη στήλη ( I ) με τον χαρακτηρισμό που υ-
πάρχει στη στήλη ( I I ) και δείχνει το μέγεθος της έκτασης της χώρας. 
 

( I )  ( ΙΙ ) 

 1:  Ρωσία   

 2:  Λιχτενστάιν   

 3:  Ανδόρα   α : πολύ μικρή σε έκταση χώρα 

 4:  Ισπανία   

 5:  Γαλλία   

 6:  Μονακό   β : πολύ μεγάλη σε έκταση χώρα 

 7:  Βατικανό   

 8:  Γερμανία   
 

 β] Να εξηγήσετε για ποιους κυρίως λόγους οι πολύ μικρές σε έκταση και πληθυσμό χώρες, 
παραμένουν χώρες. 
 
5. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: 
 

 Οι θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 
 

α] Τις ………………………………… , που δημιουργήθηκαν όταν ………………………………… οι ………………………………… και τα νερά 
κάλυψαν μεγάλες περιοχές της ηπείρου. Τέτοιες θάλασσες είναι η ………………………………… , η ………………………… 

……… Θάλασσα και η ………………………………… . 
 

β] Τις πιο ………………………………… , που δημιουργήθηκαν από τη δράση ………………………………… της Γης. Τέτοιες 
θάλασσες είναι η ………………………………… και ο ………………………………… Πόντος. 
 

6. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων; Από ποιούς δείκτες φαίνεται αν είναι υ-
ψηλό ή όχι; 
 
7. α] Να αναφέρετε τις 5 μεγαλύτερες πόλεις τις Ελλάδας. 
  



 

 β] Να εξηγήσετε για ποιους λόγους δεν ευνοείται στην Ελλάδα η ανάπτυξη μεγάλων αστι-
κών κέντρων. 
 
8. Τι γνωρίζετε για τα πολιτεύματα της Ευρώπης; 
 
9. Να αντιστοιχίσετε την κάθε χώρα της 1ης στήλης με την πρωτεύουσά της, που υπάρχει στη 
2η στήλη. 
 

ΧΩΡΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

 1: Αγγλία  α : Σόφια 
 2: Βέλγιο  β : Παρίσι 
 3: Βουλγαρία  γ : Λονδίνο 
 4: Ισπανία  δ : Βρυξέλλες 
 5: Γαλλία  ε : Μαδρίτη 
 


