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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/5/2008

ΘΕΜΑ 1Ο

Α) Ποια η γεωγραφική θέση της Ελλάδας; (θέση και σύνορα)
Β) Ποια η σημαντικότερη οροσειρά της Ελλάδας και πως αυτή επιδρά στον 
σχηματισμό πολλών ελληνικών ποταμών;

ΘΕΜΑ 2Ο

Α) Να δώσετε τον ορισμό της κλίμακα ενός χάρτη; Να εξηγήσετε τι σημαίνει η 
έκφραση ότι ένας χάρτης της Ελλάδας έχει κλίμακα 1:2.000.000.
Β) Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των χαρτών; 

ΘΕΜΑ 3Ο

Α) Να αναφέρετε (ονομαστικά) από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερμοκρασία του 
αέρα μιας περιοχής.
Β) Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο: 
Ο αέρας είναι 1.……….. (θερμός, ψυχρός) κοντά στον Ισημερινό και 2………… 
(θερμός, ψυχρός) κοντά στους πόλους. Πάνω από τις ηπείρους ο αέρας είναι 3………
(θερμός, ψυχρός) το χειμώνα και 4…………(θερμός, ψυχρός) το καλοκαίρι. Στην 
ίδια περιοχή ο αέρας θα είναι πιο 5……….. (θερμός, ψυχρός) σε μεγάλο υψόμετρο 
και πιο 6………… ( θερμός, ψυχρός) σε μικρό υψόμετρο. Το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού της Γης συγκεντρώνεται στις 7………… ( πολικές, εύκρατες, ισημερινές) 
περιοχές, στις οποίες επικρατούν 8………. ( χαμηλές, μέσες, υψηλές) θερμοκρασίες.   

ΘΕΜΑ 4Ο

Α) Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α με τις έννοιες της στήλης Β.

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
Ι) Υγροί καλοκαιρινοί άνεμοι που 
φυσούν στην Ν.Α Ασία 

α) Μουσσώνες 

ΙΙ) Απλά όργανα με τα οποία διακρίνουμε 
την διεύθυνση από την οποία φυσούν οι 
άνεμοι

β) Άνεμοι  

ΙΙΙ) Θύελλες με ανέμους που έχουν 
ταχύτητα 250-300 χλμ/ώρα

γ) Ανεμοδείκτες 

IV) Κάθετες και πλάγιες κινήσεις του 
αέρα που οφείλονται στις διαφορές της 
θερμοκρασίας.

δ) Τυφώνες 

ε) Ανεμογεννήτριες 

Β) Να δώσετε τον ορισμό του κλίματος. Να αναφέρετε (ονομαστικά) τους 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το κλίμα.



ΘΕΜΑ 5Ο

Α) Να γράψετε ονομαστικά τους κύριους σχηματισμούς του υποθαλάσσιου 
ανάγλυφου.
Β) Να περιγράψετε τον κύκλο του νερού. 

ΘΕΜΑ 6Ο

Α) Να γράψετε ονομαστικά τα μέρη ενός ποταμού.
Β) Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να σχηματίσει μεγάλα 
ποτάμια. 

ΘΕΜΑ 7Ο

Α) Να περιγράψετε το εσωτερικό της Γης.
Β) Να ορίσετε τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Να εξηγήσετε γιατί οι περιοχές που 
βρίσκονται στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
αστάθεια. 

ΘΕΜΑ 8Ο

Α) Να χαρακτηρίσετε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις.
α) Ο Μισσισσίπη είναι ποταμός της Ν. Αμερικής.
β) Ο Νείλος είναι ποταμός στον οποίο δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη Νάσερ.
γ) Τα Ιμαλάϊα είναι ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος της Γης.
δ) Ο μεγαλύτερος και βαθύτερος ωκεανός είναι ο Ατλαντικός ωκεανός.
ε) Εξωγενείς λέγονται οι δυνάμεις που έχουν την πηγή τους έξω από την λιθόσφαιρα.
στ) Τα υποθαλάσσια ηφαίστεια σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν τα τσουνάμις.  

Β) Σε ποια ήπειρο βρίσκεται ο Αμαζόνιος ποταμός και για ποιους λόγους το δάσος 
του είναι πολύτιμο;  

ΘΕΜΑ 9Ο

Να εξηγήσετε τους τρόπους με τους οποίους οι μεγάλες οροσειρές επηρεάζουν την 
ζωή των ανθρώπων που ζούνε πάνω και γύρω τους. 

Να απαντήσετε σε έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα


