
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

1ο) Να    γράψετε   στην   κόλλα    σας    το   γράμμα    της    πρότασης     και     
δίπλα   να     γράψετε  τον   αριθμό     που   αντιστοιχεί    στη     σωστή     
απάντηση,  στις     πιο     κάτω     προτάσεις: 
α) Ο   νομός      Ηλείας    ανήκει   στο   γεωγραφικό   διαμέρισμα  της: 
     1) Θεσσαλίας         2) Πελοποννήσου           3) Μακεδονίας         4) Θράκης          
β)Ένα   από   τα  πιο     κάτω   νησιά   ανήκει   στο   γεωγραφικό   διαμέρισμα  
των   νησιών   Αιγαίου:  
     1) Κέρκυρα               2) Λευκάδα             3) Ζάκυνθος            4) Σάμος          
γ) Ο   νομός      Θεσπρωτίας    ανήκει   στο   γεωγραφικό   διαμέρισμα   της: 
     1) Μακεδονίας           2) Θράκης             3) Ηπείρου          4) Θεσσαλίας          
δ) Ένας   από   τους  πιο     κάτω   νομούς   ανήκει   στο   γεωγραφικό   
διαμέρισμα  της   Κρήτης:   
     1) Λασιθίου             2) Χίου                   3) Κυκλάδων          4) Αρκαδίας          
 
2ο)α)Ποια   είναι   τα   γνωρίσματα      που  έχουν   οι   περιφέρειες    της   
Ελλάδας; 
     β)Ποιες  είναι   οι   περιφέρειες   της   Ελλάδας; 
 
3ο) Να   αντιστοιχήσετε    τα   δεδομένα   των   στηλών   Α  και  Β(από  τη  
στήλη  Β     περισσεύει   ένα  δεδομένο). Η   αντιστοίχηση   να   γίνει   στην   
κόλα  σας. 
 

     ΣΤΗΛΗ  Α (ΚΡΑΤΟΣ) ΣΤΗΛΗ  Β (ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ) 
          1)Λευκορωσία             1)Κοπεγχάγη 
          2)Ελβετία             2)Κίεβο 
          3)Ουγγαρία             3)Στοκχόλμη 
          4)Αυστρία             4)Μαδρίτη 
          5)Σουηδία             5)Βέρνη 
          6)Ισπανία             6)Μπρατισλάβα 
          7)∆ανία             7)Βουδαπέστη 
          8)Σλοβακία             8)Μινσκ 
             9)Βιέννη 

 
4ο)Που   οφείλει    το   όνομά   της   η   Βαλκανική   χερσόνησος; Τι   είναι   σε   
μεγάλο   βαθμό   το   έδαφος   της   χερσονήσου   αυτής; Ποιες   είναι  οι   
χώρες   που   απαρτίζουν   την   Βαλκανική   χερσόνησο   και   ποιες  είναι   οι   
πρωτεύουσές   τους; 
 
5ο)Ποια   διαφοροποίηση   παρουσιάζεται   ανάμεσα   στο   εσωτερικό   τμήμα 
της   Ιβηρικής   χερσονήσου    και   στο   εξωτερικό    τμήμα   της, προς   τη   
Μεσόγειο   και   τον  Ατλαντικό   ωκεανό; Ποια    επίδραση   έχει  η    
διαφοροποίηση   αυτή,(ανάμεσα  στο   εσωτερικό   και   στο   εξωτερικό   
τμήμα   της   Ιβηρικής   χερσονήσου),  στο   κ蜋ίμα   και   στην   καλλιέργεια   
των   εδαφών   της; 
 



 

6ο)α)Ποιες    είναι   οι   μεγαλύτερες    ευρωπαϊκές   οροσειρές   και   που  
βρίσκεται   η   καθεμιά    από   αυτές; 
     β)Ποιες   είναι   οι   μεγαλύτερες   οροσειρές    της   Ελλάδας; 
 
7ο)α)Ποιες   είναι  οι   δύο  κατηγορίες   στις   οποίες   χωρίζονται   οι   
θάλασσες    που   περιβάλλουν   την   Ευρώπη, αν  εξαιρεθεί   ο  Ατλαντικός   
ωκεανός     και   ποιες   θάλασσες   περιλαμβάνει   η   κάθε   κατηγορία; 
     β)Να  περιγράψετε    τη   μορφολογία   του   εδάφους   της   Ισλανδίας. Με  
ποιο   τρόπο  επιτυγχάνουν   τη   θέρμανση   των   σπιτιών   τους   οι   
κάτοικοι  της   Ισλανδίας  και   που   οφείλεται   αυτό; 
 
8ο)α)Να     γράψετε  τα   5   μεγαλύτερα   νησιά   που   βρίσκονται   στη   
Μεσόγειο   θάλασσα,   τοποθετώντας   τα   στη   σειρά   από  το   μεγαλύτερο  
προς   το     μικρότερο    σε   έκταση. 
     β)Ποια   είναι   τα   μεγαλύτερα   ηφαίστεια  που   βρίσκονται   στη   
Μεσόγειο   θάλασσα  και   που   βρίσκεται  το   καθένα  από   αυτά; 
 
9ο)Αφού   πρώτα   αναφέρετε   ονομαστικά    τις      κλιματικές   ζώνες  που  
μπορούμε  να   διακρίνουμε   στην   Ευρώπη, να  περιγράψετε    αναλυτικά   
τρεις   από      αυτές       τις      κλιματικές   ζώνες. 
 
 
 
 
 
 
 
 


