
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

     ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1)  Να αντιστοιχίσετε τις φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης που βρίσκονται στην αριστερή   
    στήλη με τις προτάσεις που βρίσκονται  στη δεξιά στήλη.  

     ΣΤΗΛΗ Α 
 
α. Κεντρικά  Υψίπεδα   
 
 
β. Βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα 
 
 
γ. Αλπική Ευρώπη 
 
 
δ. Δυτικά και βόρεια Υψίπεδα 
 
 
 
 
 

                              ΣΤΗΛΗ  Β 
1.Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές οροσειρές που βρίσκονται στο νότιο 
τμήμα της ηπείρου. 
 
2. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου, την Ιρλανδία, 
μεγάλο τμήμα της Σκανδιναβίας και μέρος της 
Γαλλίας και Μεγ. Βρετανίας. 
 

     3.Αποτελούνται από σχετικά χαμηλά  υψώματα,  
     ανήκουν σε πολλές χώρες και αποτελούν την    
     ΄΄καρδιά΄΄ της Ευρώπης. 
      
     4.Απέραντη πεδινή έκταση που ξεκινά από τον  
     Ατλαντικό ωκεανό και φτάνει μέχρι τα ανατολικά  
     σύνορα της Ευρώπης. 

 
2) Α. Να γράψετε συμπληρωμένες τις παρακάτω προτάσεις:         

 Η Ελλάδα χωρίζεται σε ….. διοικητικές περιφέρειες. Επικεφαλής κάθε περιφέρειας είναι ένας 
Γραμματέας που διορίζεται από το κράτος και λέγεται …………………. 

 Κάθε διοικητική περιφέρεια  χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα που λέγονται …………… ,οι οποίοι 
διοικούνται από τους εκλεγόμενους ……………….. 

 Κάθε ……………. χωρίζεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) οι οποίοι διοικούνται 
από τους εκλεγόμενους ……………….. 

    Β. Να γράψετε τα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία είναι χωρισμένη η Ελλάδα. 
 
3) Α.  Η επιλογή της θέσης που θα κτιζόταν μία ευρωπαϊκή πόλη βασιζόταν στην ασφάλεια που έπρεπε να  
        νοιώθουν οι κάτοικοί της. Ποιες ήταν οι ασφαλείς θέσεις, από τις οποίες ξεκίνησαν τη ζωή τους οι  
        περισσότερες  ευρωπαϊκές πόλεις; 
     Β. Να αντιστοιχίσετε τις ευρωπαϊκές πόλεις που βρίσκονται στην στήλη Α με τις προτάσεις που   
         βρίσκονται  στη στήλη Β. 
             Στήλη Α 
         α.  ΠΑΡΙΣΙ 
          
         β.  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
          
         γ.  ΒΕΡΝΗ 
   
 
 

                     Στήλη Β 
1. Αρχικά κτίστηκε στο εσωτερικό μιας κλειστής καμπύλης  
    του ποταμού Ααρ.  
2. Αρχικά κτίστηκε στο κέντρο μιας λίμνης, στη συνέχεια  
    απλώθηκε σε πολλά νησάκια και στις ακτές της λίμνης. 
3. Αρχικά κτίστηκε πάνω σε ένα νησί στο κέντρο του  
    ποταμού Σηκουάνα. 
 

 
4)  Να γράψετε συμπληρωμένες τις παρακάτω προτάσεις για την Ιβηρική χερσόνησο:         

 Η Ιβηρική χερσόνησος χωρίζεται από την υπόλοιπη Ευρώπη με την οροσειρά  των …………….. 
     Το όνομά της προέρχεται από τον ποταμό …………., ο οποίος καταλήγει στην Μεσόγειο θάλασσα. 



 
 Το κέντρο της χερσονήσου αποτελείται από ένα μεγάλο ………………που ονομάζεται ΄΄μεσέτα΄΄. 
 Το εσωτερικό της Ιβηρικής χερσονήσου είναι απομονωμένο από τη θάλασσα, γι’ αυτό το κλίμα του 
είναι …………….. 

 Στις μικρές περιφερειακές πεδιάδες της Ιβηρικής προς τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό καλλιεργούνται 
…………., …………. και ……………. 

 Το μεγαλύτερο τμήμα της Ιβηρικής καταλαμβάνει η …………….., με πρωτεύουσα την ……………… 
 Το νοτιοδυτικό τμήμα της χερσονήσου καταλαμβάνει η ……………., με πρωτεύουσα την …………… 

 
5)  Α. Τι γνωρίζετε για την προσπάθεια των Ολλανδών να δαμάσουν τη θάλασσα και να κερδίσουν έδαφος; 

Β. Που βασίζεται η οικονομία της Ολλανδίας ; 
Γ. Να γράψετε την πρωτεύουσα της Ολλανδίας , το μεγαλύτερο λιμάνι της και την έδρα του Διεθνούς    
    Δικαστηρίου. 

 
6)  Α. Ποιες είναι οι 4 περιοχές που αποτελούν το Ιταλικό έδαφος; 
      Β. Τι γνωρίζετε για την οικονομική κατάσταση της Ιταλίας; 
      Γ. Πώς ονομάζονται τα δύο μεγάλα νησιά της Ιταλίας; 
 
7) Α. Ποιες είναι οι τρεις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης που επηρεάζουν ουσιαστικά το κλίμα της; 
    Β. Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κλίμα της Ευρώπης κάθε μια από τις παραπάνω περιοχές; 
 
8) Να αντιστοιχίσετε τις μορφές φυσικής βλάστησης που βρίσκονται στην στήλη Α με τις προτάσεις που   
    βρίσκονται στη στήλη Β. 
          Στήλη Α 
        
       α. Τάϊγκα 
        
       β. Στέπες 
        
       γ. Μεσογειακή βλάστηση 
        
       δ. Τούνδρα 
        
       ε. Φυλλοβόλα και μικτά δάση 
 
 

                 Στήλη Β 
1. Αναπτύσσεται κοντά στον πολικό κύκλο,  
   αποτελείται από βρύα και λειχήνες. 
2. Απέραντα κωνοφόρα δάση, που σκεπάζουν το  
   βορρά της Σκανδιναβίας και της Ρωσίας. 
3. Δάση από οξιές, βελανιδιές και καστανιές. Σήμερα έχουν   
   περιοριστεί και συναντώνται σε λίγες μόνο περιοχές. 

      4. Λιβάδια με ξηρό κλίμα, που σκεπάζονται από θάμνους και   
   αγρωστώδη φυτά. 
5. Φυτά προσαρμοσμένα  στην καλοκαιρινή ξηρασία  

 Σ’ αυτή τη βλάστηση συναντάμε ελιές , αμπέλια ,   
 ξηρόφιλους και αρωματικούς θάμνους. 

9) Α. Από ποια χώρα της Ευρώπης άρχισε η ανάπτυξη της βιομηχανίας; 
    Β. Ποιες προϋποθέσεις είχε η παραπάνω χώρα για να αναπτύξει τη βιομηχανία της; 
    Γ. Ποια είναι σήμερα  η πιο σημαντική βιομηχανική περιοχή ολόκληρης της Ευρώπης; 
    Δ. Να γράψετε δύο βιομηχανικές περιοχές που αναπτύχθηκαν μετά το 1900. 

 
 


