ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ
ΟΔΗΓΙΑ: Όλες οι απαντήσεις να γραφούν - καθαρά, τακτοποιημένα και χωρίς μουντζούρες - στην κόλλα αναφοράς
και όχι πάνω στην φωτοτυπία

1.Να σημειώσετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 1 και δίπλα του τα γράμματα α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ,ι της στήλης 1 το ένα
κάτω από το άλλο. Τα γράμματα αυτά αντιστοιχούν στους νομούς της Ελλάδος που σας δίνονται. Δίπλα σε κάθε
γράμμα σημειώστε τους αριθμούς της στήλης 2 (Διοικητικές περιφέρειες) και τους αριθμούς της στήλης 3
(Γεωγραφικά διαμερίσματα) που αντιστοιχούν.
Παράδειγμα: α. Ν. Βοιωτίας
10. Στερ. Ελλάδα
6.Στερ.Ελλάδα-Εύβοια
Απάντηση: α ─ 10 ─ 6
ΣΤΗΛΗ 1 (Νομοί)
ΣΤΗΛΗ 2(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΣΤΗΛΗ 3(ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)
α. Αχαΐας
1.Δυτ. Μακεδονία
1.Πρωτευούσης
β. Φλώρινας
2Ανατ.Μακεδονία-Θράκη
2.Νησιά Αιγαίου
γ. Πρέβεζας
3.Ήπειρος
3.Νησιά Ιονίου
δ. Λέσβου
4. Δυτική Ελλάδα
4.Κρήτη
ε. Κιλκίς
5. Βορ. Αιγαίο
5.Πελοπόνησσος
στ. Λευκάδας
6. Ιόνια νησιά
6.Στ.Ελλάδα-Εύβοια
ζ. Φωκίδας
7. Αττική
7.Θεσσαλία
η. Έβρου
8. Κεντρ. Μακεδονία
8. Ήπειρος
θ. Αιτωλοακαρνανίας
9.Πελοπόνησσος
9.Μακεδονία
ι. Αττικής
10.Στερ.Ελλάδα
10.Θράκη

2. Να αναφέρετε αναλυτικά τι γνωρίζετε για την αστικοποίηση και τι για το δημογραφικό πρόβλημα του Ευρωπαϊκού
πληθυσμού. Για την αστικοποίηση αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα Ευρωπαϊκών χωρών με τα ποσοστά
αστικοποίησης που παρουσιάζουν .

3. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 3 και δίπλα του τα γράμματα α ,β ,γ, δ, ε, στ, ζ ,η ,θ ,ι το ένα κάτω από το άλλο.
Δίπλα σε κάθε γράμμα να γράψετε το όνομα μιας γνωστής ευρωπαϊκής οροσειράς βασιζόμενοι στις πληροφορίες που
δίνονται δίπλα σε κάθε γράμμα.
α. Μια από τις κορυφές τους είναι το Μάττερχορν.
β. Η δεύτερη σε όγκο οροσειρά της Ευρώπης,
γ. Η οροσειρά αυτή έχει την ψηλότερη κορυφή στην Ευρώπη (5642m)
δ. Το άλλο όνομα του είναι Βόρρας
ε. Τα βουνά αυτά σχηματίζουν ένα μεγάλο τόξο με συνολικό μήκος 2000 km
στ. Τα βουνά αυτά ξεκινούν από την Κροατία και καταλήγουν στις ελληνικές οροσειρές
ζ. Η οροσειρά αυτή χωρίζει την Νορβηγία από την Σουηδία
η. Το άλλο όνομα της οροσειράς αυτής είναι Βαλκάνια
θ. Τα όρη αυτά χωρίζουν την Ρωσία στο Ευρωπαϊκό και Ασιατικό τμήμα της
ι. Ανήκει στα παλαιότερα και μικρότερου ύψους βουνά της Γαλλίας κοντά στα σύνορα με Ελβετία

4. ϊ) Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 4 και δίπλα του τα γράμματα α, β ,γ, δ, ε, στ, ζ, η , θ, ι το ένα κάτω από το
άλλο. Δίπλα σε κάθε γράμμα να γράψετε το όνομα μιας γνωστής Γερμανικής πόλης με βάση τις πληροφορίες που
σας δίνονται.
α Η πρώτη από τις μεγάλες πόλεις που συναντάμε στα δυτικά του Βερολίνου
β. Προσωρινά η έδρα της κυβέρνησης
γ. Η πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Βαυαρίας
δ. Μεγάλο λιμάνι παρότι βρίσκεται 80km από την Βόρεια θάλασσα, βρίσκεται στις εκβολές του Έλβα στο μυχό ενός μεγάλου
ποταμόκολπου
ε. Λιμάνι της Βαλτικής με ομώνυμη γνωστή διώρυγα και πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου Σλέσβιχ-Χολστάιν
στ. Η ανατολικότερη μεγάλη πόλη κοντά στα σύνορα με την Τσεχία και πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξωνίας
ζ. Πόλη στην περιοχή του Ρουρ : Ν_ _ _ _ _ _ _ _ τ

η. Πόλη στην περιοχή του Ρουρ η μεγαλύτερη στην βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία : Κ_ _ _ _ _ α
θ. Η πρωτεύουσα της βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας: Ν_ _ _ _ _ _ _ _ _ _φ (Περιοχή Ρουρ)
ι. Βρίσκεται δίπλα στην Φρανκφούρτη και έχει το όνομα ενός ποταμού που περνά από εκεί
ii) Αναφέρετε τις εννέα χώρες με τις οποίες συνορεύει η Γερμανία και 1 ποταμό "σύνορο" με μια από τις χώρες αυτές

5. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 5 και δίπλα του τα γράμματα α ,β ,γ, δ, ε, στ, ζ ,η ,θ, ι το ένα κάτω από το
άλλο. Δίπλα σε κάθε γράμμα να γράψετε το όνομα μιας ευρωπαϊκής πόλης με βάση τις πληροφορίες που σας
δίνονται. Δίπλα στο όνομα της πόλης να γράψετε το όνομα της χώρας στην οποία ανήκει και τελευταία την πρωτεύουσα
της
Π.χ α. Λιβαδειά-Ελλάδα-Αθήνα
α. Η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της μεγαλύτερης βιομηχανικής χώρας της Ευρώπης
β. Το πρώην Λένινγκραντ, είναι η βορειότερη μεγάλη πόλη της γης χτισμένη στις εκβολές του ποταμού Νέβα
γ. Η πόλη αυτή ήταν η πατρίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου
δ. Η αρχαία Φιλιππούπολη
ε. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας αυτής των Άλπεων χωρίς να είναι όμως η πρωτεύουσά της
ο
στ. Το μεγαλύτερο λιμάνι της βόρειας Ευρώπης και το 1 της γης
ζ. Η παλιά πρωτεύουσα της χώρας αυτής του βορρά που είναι μια χώρα πλούσια σε δασικό πλούτο με τις δασικές εκτάσεις
να καλύπτουν το 63% του εδάφους της
η. Μεγάλο λιμάνι της μεσογείου που ιδρύθηκε από έλληνες πριν 2600 χρόνια. Η χώρα στην οποία ανήκει είναι πρώτη σε
παραγωγή σταφυλιών, κρασιού και μήλων
θ. Η πόλη αυτή της περιοχής του Ρουρ είχε 4.000 κατοίκους το 1850 και 200.000 το 1900.
ι. Μεγάλο Μεσογειακό λιμάνι της Ιβηρικής χερσονήσου,στην περιοχή της Καταλωνιάς με 4.650.000κατ.

6. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 6 και δίπλα του τα γράμματα α ,β ,γ, δ, ε, στ, ζ ,η ,θ ,ι το ένα κάτω από το άλλο.
Δίπλα σε κάθε γράμμα να γράψετε το όνομα ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ποταμού ή μιας μεγάλης ευρωπαϊκής λίμνης με
βάση τις πληροφορίες που σας παρέχονται.
α. ο ποταμός αυτός είναι σημαντικός υδάτινος δρόμος γιατί συνδέει την Τσεχία που δεν έχει ακτές με την Βόρεια θάλασσα. Στις εκβολές
του είναι χτισμένη η δεύτερη σε πληθυσμό γερμανική πόλη.
β. Δύο μεγάλες λίμνες της Σουηδίας
γ. Το άλλο όνομα της λίμνης αυτής είναι Μποντενζέ στα Ελβετό-Γερμανό-Αυστριακά σύνορα
δ. Ο πιο σημαντικός ποταμός της Ουκρανίας που περνά από την πρωτεύουσα της χώρας και σχηματίζει ένα σημαντικό πλωτό δίκτυο
ε. κοντά στις εκβολές του είναι χτισμένο το Πόρτο
στ. Η Ευρώπη έχει δύο ποτάμια με αυτό το όνομα, ένα στην Ιβηρική και ένα στην Βαλκανική χερσόνησο
ζ. Ο ‘’γίγαντας’’ των Ευρωπαϊκών ποταμών μεταφέρει κάθε δευτερόλεπτο 8.000 κυβικά μέτρα νερό στην Κασπία θάλασσα
η. Ο ποταμός αυτός στην αρχή χωρίζει την Γαλλία από την Γερμανία και έπειτα γίνεται Γερμανικό ποτάμι περνώντας από τις
μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής του Ρουρ
θ. Μεγάλος παραπόταμος του προηγούμενου (ποταμού η) , σημαντική μεταφορική αρτηρία της βιομηχανικής περιοχής Σάαρ-Λωραίνης
ι. Διασχίζει την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου

7. Δώστε εξήγηση στα τρία παρακάτω φαινόμενα. Ειδικά για τα δύο πρώτα φαινόμενα απαιτείται αναλυτική
επεξήγηση.

Σουηδία έχει τεράστια κοιτάσματα σιδήρου αλλά το χειμώνα κάνει τις εξαγωγές της από το Νορβηγικό λιμάνι Νάρβικ.

Μεταξύ Δανίας και Σουηδίας λίγο βορειότερα της Κοπεγχάγης υπάρχει ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα το οποίο
κάποιους χειμώνες παγώνει ώστε οι κάτοικοι από το Χέλσινγκερ της Δανίας να περνούν οδικώς στο Χαίλσινμποργκ της
Σουηδίας.

Η Βρετανία βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με την παγωμένη χερσόνησο του Λαμπραντόρ στον Καναδά ,το
κλίμα της όμως είναι πολύ πιο θερμό από αυτό του Λαμπραντόρ .

8. Η Ευρώπη είναι η χερσόνησος των χερσονήσων.
Α. Ονόμασε τις πέντε μεγαλύτερες χερσονήσους της.
Β. Κάτω από το όνομα κάθε χερσονήσου να γράψεις τα ονόματα των χωρών που περιλαμβάνει μαζί με τις πρωτεύουσές
τους.
(Υπόδειξη: Ζητούνται συνολικά 15 χώρες+ 5 χερσόνησοι)

9. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 9 και δίπλα του τα γράμματα α ,β ,γ, δ, ε, στ, ζ ,η ,θ ,ι το ένα κάτω από το άλλο.
Δίπλα σε κάθε γράμμα να σημειώσετε με Σ τις σωστές και με Λ τις λάθος προτάσεις
α. Στην κλιματική ζώνη ηπειρωτικού κλίματος οι βροχές είναι συχνότερες το καλοκαίρι απ’ ότι τον χειμώνα
β. Στον Ατλαντικό ωκεανό οφείλονται οι πολλές βροχές που πέφτουν στην Β.Δ Ευρώπη
γ. Στη ζώνη ωκεάνιου κλίματος παρατηρούνται μικρές διαφορές στην θερμοκρασία μεταξύ χειμώνα-καλοκαιριού
δ. Σε ένα κλιματόγραμμα ο οριζόντιος άξονας αναπαριστά τους μήνες του έτους και οι δύο κάθετοι άξονες τις θερμοκρασίες και τους
ανέμους που επικρατούν
ε. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ωκεάνιο κλίμα εκτός από ένα μικρό κομμάτι της Σκωτίας
στ. Στην ζώνη ηπειρωτικού κλίματος την θερινή περίοδο τα περισσότερα ποτάμια μένουν ξερά.
ζ. Στην Τάϊγκα το νερό του εδάφους είναι άφθονο αλλά παγωμένο. Αυτός είναι και ο λόγος που επικρατούν τα κωνοφόρα δένδρα
η. Η Ελλάδα έχει την πλουσιότερη σε ποικιλία χλωρίδα της Ευρώπης
θ. Στη Σιβηρία έχουν παρατηρηθεί οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του βορείου ημισφαιρίου
ι. Πολλά από τα ελληνικά φυτά είναι ενδημικά δηλαδή ήρθαν στην πατρίδα μας από άλλες περιοχές

{ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ }

