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Θ Ε Μ Α Τ Α

ΘΕΜΑ 1ο

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ( Σ ) ή λανθασμένες ( Λ ) :
1. Η στρατόσφαιρα είναι στιβάδα της λιθόσφαιρας.
2. Οι χάρτες είναι χρήσιμοι για τους ανθρώπους, διότι επιτρέπουν την αποθήκευση πολλών πληροφο-

ριών σε μικρό χώρο.
3. Στον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας περιλαμβάνεται και η Εύβοια. 
4. Η Ελλάδα καταλαμβάνει το βόριο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου .
5. Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας καλύπτεται από βουνά, ανάμεσα στα οποία απλώνονται λίγες πε-

διάδες.

ΘΕΜΑ 2ο

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις :
1. Η Γη απέχει από τον Ήλιο 150.000.000 χλμ. Η απόσταση αυτή λέγεται …………  ………. .
2. Τα σύμβολα του χάρτη σημειώνονται σε ένα μικρό πίνακα, το …………….
3. Οι κύριοι σχηματισμοί του υποθαλάσσιου ανάγλυφου είναι : Η ……….. …………, η …………. 

…………., τα ………… ……., οι ………… ……..,και οι ………… …….. .
4. Τα μικρότερα τμήματα των θαλασσών ονομάζονται ………. Αν σε μια θάλασσα υπάρχουν πάρα 

πολλά νησιά χρησιμοποιείται και ο όρος ……………. .
5. Τα μέρη ενός ποταμού είναι : Η ………… …. ………., η …….. …………, και οι …………… .                                                       

ΘΕΜΑ 3ο

Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η θερμοκρασία του αέρα κάθε περιοχής.

ΘΕΜΑ 4ο

Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της στήλης Α με τον ορισμό τους στη στήλη Β:                                                                    

           Στήλη Α   Στήλη Β
α) ατμόσφαιρα 1) ο μέσος όρος των καιρικών συνθηκών που επι-

    κρατούν  σε  ένα   τόπο  και  που  βγαίνει  από 
 μετρήσεις πολλών ετών. 

β) καιρός 2) κάθετη ή οριζόντια κίνηση του αέρα.
γ) άνεμος 3) η ποσότητα της βροχής που πέφτει σε ένα τόπο

   για κάποιο χρονικό διάστημα.
δ) κλίμα 4) οι καιρικές συνθήκες ενός τόπου για σύντομο

    χρονικό διάστημα.
ε) ύψος βροχής 5) στρώμα αέρα που καλύπτει τη γη. 

                                                                          

ΘΕΜΑ 5ο

Τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες; Ποιος είναι ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του ανάγλυφου της Γης;

ΘΕΜΑ 6ο

Ποιες συνθήκες επικρατούν στις, ιδανικές για τον άνθρωπο, πεδιάδες; 
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ΘΕΜΑ 7ο

Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα ποια από τα ακόλουθα στοιχεία ανήκουν στο Φυσικό και ποια 
στο Ανθρωπογενές περιβάλλον: 

ψηλά βουνά, πεδιάδες, έρημοι, τεχνητές λίμνες, γέφυρες ,φράγματα, ποτάμια, αεροδρόμια, δάση, δρόμοι.  

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ 8ο

Οι παρακάτω λέξεις δηλώνουν πόρους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ανθρώπινης 
ζωής. Να τις ταξινομήσετε σε φυσικούς και ανθρώπινους πόρους :
έδαφος, δάση, ηλιακή ενέργεια, πετρέλαιο, τεχνολογία, πληροφόρηση, αυτοκίνητο, μεταλλεύματα, πλα-
στικά, χαρτί, φράγματα. 

ΘΕΜΑ 9ο

Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πληθυσμιακή πυκνότητα μιας 
περιοχής;

  

                     ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ 6  ΑΠΟ ΤΑ  9 ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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