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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.Βάλε Σ.Θ. (σχετική θέση) , Α.Θ. (απόλυτη θέση) και Γ.Θ. (γεωγραφική θέση)  

1. Προσδιορίζεται σε σχέση με κάποιο σημείο αναφοράς ........ Σ.Θ. 

2. προσδιορίζεται μέσω ενός συστήματος αναφοράς....... 

3. χρησιμοποιούμε συχνά τα σημεία του ορίζοντα....... 

4. γράφεται σε μοίρες , πρώτα και δεύτερα λεπτά της μοίρας....... 

5. χρησιμοποιεί τις γεωγραφικές συντεταγμένες γ.π. και γ.μ. ....... 

6. μας παρέχει σαφείς πληροφορίες για το που ακριβώς είναι αυτός ο τόπος και 

πως μπορεί να εντοπιστεί στον χάρτη....... 

7. δεν μας πληροφορεί για την σχέση του τόπου με τον χώρο γύρω του....... 

8. δεν μας παρέχει σαφείς πληροφορίες για το που ακριβώς είναιαυτός ο τόπος 

και πως μπορεί να εντοπιστεί στον χάρτη....... 

9. μας πληροφορεί για την σχέση του τόπου με τον χώρο γύρω του....... 

10. η Αργυρουπολη είναι νότια της Αθήνας....... 

11. το σπίτι μου είναι Γορτυνίας 13....... 

12. προσφέρει πληροφορίες για τις δυνατότητες που δίνει ο τόπος αυτός στους 

ανθρώπους και τις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε 

αυτόν....... 

13. δείχνει αν είναι παραθαλάσσιο ή όχι ...τι κλίμα έχει ...αν είναι κοντά σε εθν. 

Οδό κ.λ.π. ....... 

14. δείχνει τον ακριβή χώρο που καταλαμβάνει μια χώρα....... 

15. βοηθά στην λήψη αποφάσεων  (αγορά διαμερίσματος) ....... 

 

2.Συμπλήρωσε  

Οι χάρτες κατατάσσονται, ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που 

παρέχουν, σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

• Στους ........................... ή .........................., οι οποίοι απεικονίζουν το φυσικό (π.χ. 

βουνά, λίμνες κ.ά.) και το ανθρωπογενές περιβάλλον (π.χ. πόλεις, δρόμους κ.ά.) και 

διακρίνονται αντίστοιχα σε .............................. και σε .........................χάρτες. 

• Στους ....................................., οι οποίοι παρουσιάζουν την κατανομή ενός φαινομένου 

στον χώρο (π.χ. οι κλιματικές περιοχές μιας χώρας, η κατανομή του πληθυσμού στην 

Ευρώπη κ.ά.) και διακρίνονται σε ............................. (όταν παρατίθενται και αριθμητικά 

δεδομένα) και σε ................................... 

 

3.Συμπλήρωσε 

Η Ελλάδα: 

1.Βρίσκεται στη ................. Ευρώπη, άρα είναι μια ..................χώρα. 

2.Απέχει περίπου ................ απόσταση από τον Ισημερινό και τον Βόρειο Πόλο, άρα 

έχει ........................ κλίμα.   
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3.Αν και ευρωπαϊκή χώρα, βρίσκεται πολύ κοντά στην ................και στην .................., 

άρα αποτελεί χώρα με ......................... σημασία για την περιοχή.  

4.Βρέχεται από τη ........................., άρα έχει ε................... και π................... ανταλλαγές 

με τα άλλα .............................  κράτη. 

5. Βρίσκεται στην ......................   ..........................  και από τα πελάγη της περνούν οι 

θαλάσσιοι δρόμοι που ενώνουν τη ...........................με τον ....................    ....................... 

Επομένως έχει επαφές και κοινά συμφέροντα με τις ........................... χώρες κτλ.  

 

4.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα ακόλουθα: 

Καληδόνια,Παλαιοευρώπη, Σκανδιναβικές Άλπεις, 600 εκ χρόνια πριν, 410 εκ 

χρόνια πριν, Αρχαιοευρώπη, Όρη Σκωτίας, Ερκύνια ή Βαρίσκια, Ρωσική ασπίδα, 

Σιέρα Νεβάδα, Πυρηναία, ψηλά αλλά όχι απότομα βουνά, πολύ ψηλά και απότομα 

βουνά, σύγκλιση Ευρώπης με Αφρική,  Μεσοευρώπη, Ουράλια, σύγκλιση Ευρώπης με 

Β. Αμερική, Ιούρας, Μέλας Δρυμός,Αλπική, Νεοευρώπη, Άλπεις, 570 εκ χρόνια 

πριν, Καρπάθια, σύγκλιση Ευρώπης με Β. Αμερική και Ασία, Καύκασος, Βαλτική 

ασπίδα, Πίνδος, οι εξωγενείς δυνάμεις έχουν διαβρώσει τα βουνά και έτσι έχουμε 

μόνο πεδιάδες, χαμηλά βουνά, Αίμος, 65 εκ χρόνια πριν  

 

                          Παρελθόν       Σήμερα 

...... ευρώπη  

 

   

Πτύχωση  

 

 

   

Πότε;  

 

   

Αίτιο  

 

 

 

 

   

Βουνα 

(ονόματα) 
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Μορφή βουνών  

 

 

 

   

 

5.Συμπλήρωσε 

Η σημερινή μορφή του ελληνικού χώρου είναι το αποτέλεσμα της 

σ............................... της α...................... με την ε..................... πλάκα. Όταν άρχισε η 

Α..............Πτύχωση, η περιοχή μας αποτελούσε τον βυθό της Τ............... θάλασσας. 

Απομεινάρι της είναι η Μεσόγειος θάλασσα γι’ αυτό δεν βρίσκουμε απολιθώματα 

δεινοσαύρων αλλά απολιθώματα από θ...................... οργανισμούς.  

Η Ελλάδα δημιουργήθηκε σταδιακά. Η ορογένεση ξεκίνησε από τον χώρο της 

α.......................... Ελλάδας, «μεταναστεύοντας» στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών προς 

τα δ..................... Τα βουνά είναι, από γεωλογική άποψη, ν............., δεν έχουν υποστεί 

ακόμα έντονη δ.................. και έτσι το ελληνικό ανάγλυφο είναι γενικά έ.................και 

ο.................... με μικρές πεδινές εκτάσεις. 

Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια περίπου μια ενιαία ξηρά κάλυπτε σχεδόν 

τον σημερινό ελληνικό χώρο, από το Ιόνιο έως τη Μικρά Ασία και τα νότια της 

Κρήτης,  η Α.................. Σταδιακά, με την πάροδο εκατομμυρίων ετών αλλού 

κατακερματίστηκε και αλλού καταποντίστηκε. Τα ψηλότερα σημεία της είναι σήμερα 

τα νησιά του Α.............. το οποίο έχει μικρότερα βάθη από το  Ι...................  

Τα σπουδαιότερα ελληνικά ηφαίστεια (Αίγινας, Μεθάνων, Μήλου, Θήρας, 

Νισύρου, Κω κ.ά.) σχημάτισαν ένα η...........................  τ.............. μήκους 200 

χιλιομέτρων περίπου, το οποίο εκτεινόταν στα νότια όρια της καταποντισμένης  

Αιγηίδας. 

 

6.Σωστό ή λάθος και αν είναι λάθος ΔΙΟΡΘΩΣΕ να γίνει σωστό 

1. Οι περιοχές έντονης σεισμικότητας συμπίπτουν με τα όρια των λιθοσφαιρικών 

πλακών 

2. Στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ηπείρου συμβαίνουν σεισμοί 

3. Ένα ηφαίστειο που βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό και ένα ηφαίστειο που 

βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα δημιουργήθηκαν με όμοιο τρόπο 

4. Στη χώρα μας οι περισσότεροι σεισμοί  συμβαίνουν στη στεριά  

5. Η Ελλάδα είναι η πρώτη σε σεισμικότητα χώρα στη Μεσόγειο και σε όλη την 

Ευρώπη.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/geocoder/ParametricSiteToGeodata.html?topos=%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&content=%CE%BF+%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B7%CF%82
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/geocoder/ParametricSiteToGeodata.html?topos=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1&zoom=4&content=%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7+%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE+%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1,+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7,%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.
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6. Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στις έξι πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου! 

7. Η ύπαρξη θερμομεταλλικών και ιαματικών πηγών σε πολλά σημεία της χώρας μας 

συνδέεται στενά με την ηφαιστειακή δράση 

8. Ισλανδία αποτελεί την πλέον ηφαιστειογενή χώρα της Ευρώπης 

 

7.Συμπλήρωσε 

Οι σεισμοί  και τα ηφαίστεια έχουν επιπτώσεις τόσο στις α.............. ζωές 

(θάνατοι, τραυματισμοί, ψυχολογικά προβλήματα κ.ά.) όσο και στην ο..................... 

(καταστροφές κτιρίων). 

Κατά τους ιστορικούς χρόνους σημειώθηκαν στην Ευρώπη αρκετές 

ηφαιστειακές εκρήξεις, με σημαντικότερες την έκρηξη του ηφαιστείου της 

Σ................... το 1620 π.Χ. περίπου, η οποία συντάραξε όλη την ανατολική Μεσόγειο, 

και την έκρηξη του Β........................... το 79 μ.Χ., που άφησε πίσω της χιλιάδες 

νεκρούς και μερικές πόλεις θαμμένες στην ηφαιστειακή στάχτη όπως η Π.................  

Από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σ.................... δημιουργήθηκε η 

μεγαλύτερη κ.....................  στη Γη! 

Παρά τα προβλήματα που προκύπτουν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα, 

τα ηφαίστεια αποτελούν πηγή π................. για τους κατοίκους των περιοχών όπου 

βρίσκονται. Τ.........................., εξόρυξη ηφαιστειογενών ο.......................... και 

μ..........................., γ............................ καλλιέργειες, ι............................ λ............................., 

γ........................... ενέργεια κ.ά. είναι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται 

τόσο σε ευρωπαϊκά κράτη με ηφαιστειακή δράση όσο και στην Ελλάδα. 

Τ........................  ονομάζονται τα παλιρροϊκά θαλάσσια κύματα που 

προκαλούνται από έναν σεισμό ή μια ηφαιστειακή έκρηξη και τα οποία διαδίδονται 

στην επιφάνεια της θάλασσας με καταστρεπτικά, πολλές φορές, αποτελέσματα για 

τις παραλιακές περιοχές. 

Τους σεισμούς δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε ακόμα.... κι αν όμως 

μπορέσουμε να τους προβλέψουμε στο μέλλον πρέπει από τώρα να περιορίσουμε την 

οικονομική καταστροφή της περιοχής (τα σπίτια μας δεν μετακινούνται...) Πρέπει 

λοιπόν να χτίζουμε α.................................. κτίρια ακολουθώντας τους κανόνες 

κατασκευής και να αντιδρούμε ψ.......................... και σοφά την ώρα του σεισμού. 

 

8.Ένωσε  

Κατακόρυφος διαμελισμός 1. Νησιά 

Οριζόντιος διαμελισμός 2. Οροσειρές 

 3. Θάλασσες 

 4. Ποτάμια 

 5. Χερσόνησοι 

 6. Λίμνες 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/geocoder/ParametricSiteToGeodata.html?topos=%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1&zoom=4&content=%CE%97+%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9786/extras/geocoder/ParametricSiteToGeodata.html?topos=%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82&zoom=4&content=%CE%9F+%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7+12+%CF%87%CE%BB%CE%BC.+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B7+%CE%9D%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7.
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9.Βάλε την κατάλληλη συντομογραφία για την φυσιογραφική περιοχή που 

περιγράφεται  Ο για την Ευρώπη των υψηλών οροσειρών Π για την Ευρώπη των 

πεδιάδων και ΥΨ για την Ευρώπη των εκτεταμένων οροπεδίων (υψιπέδων) 

1. σχηματίστηκαν κατά την Αλπική Πτύχωση..Ο.... 

2. εκεί αναπτύχθηκαν οι πιο γνωστοί ευρωπαϊκοί πολιτισμοί........ 

3. υπήρχαν προβλήματα συγκοινωνιών και επικοινωνιών........ 

4. είναι τουριστικά θέρετρα για σκι........ 

5. πυκνοκατοικημένες περιοχές με ήπιο κλίμα........ 

6. αραιοκατοικημένες περιοχές με πολύ ψυχρό κλίμα........ 

7. αναπτύσσονται η γεωργία και γεωργικές βιομηχανίες........ 

8. υπάρχουν εκτάσεις όπου το έδαφος είναι ακατάλληλο για καλλιέργεια 

εξαιτίας των παγετώνων........ 

9. οι άνθρωποι δημιούργησαν μεγάλα δίκτυα υδάτινων δρόμων, μέσω των 

οποίων μεταφέρουν προϊόντα με χαμηλό κόστος........ 

10. κοιτάσματα λιθανθράκων και ανάπτυξη της βιομηχανίας........ 

11. πλούσιο σε ενεργειακές πρώτες ύλες υπέδαφος........ 

12. σχετικά ήπιο, αν και ορεινό, ανάγλυφο ........ 

13. βόρεια Σκανδιναβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία........ 

14. Τσεχία, βόρεια Ελβετία, νότια Γερμανία........ 

15. Ιβηρική Χερσόνησος........ 

16. βαλκανικές χώρες, Ιταλία, Αυστρία, νότια Ελβετία, ........ 

17. Ρωσία και η Φινλανδία........ 

18. Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία........ 

10.Χρησιμοποίησε τα γράμματα (Υ) για τις «υπηρεσίες» και (Δ) για τις δυσχέρειες, 

προκειμένου να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω φράσεις οι οποίες αναφέρονται στην 

επίδραση που έχουν τα ευρωπαϊκά βουνά στη ζωή των κατοίκων της ηπείρου: 

1. Ξυλεία για κατασκευή επίπλων.  

2. Αποκλεισμός οδικών αρτηριών από κατολισθήσεις.  

3. Καταστροφή υποδομών από χιονοπτώσεις.  

4. Λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων.  

5. Εξόρυξη μεταλλευμάτων και πετρωμάτων.  

6. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδατοπτώσεις 

 

11.Τα 5 μεγαλυτερα λιμάνια της ευρώπης είναι (με τη σειρά):  

Λιμάνι Χώρα  Θάλασσα 

   

   

   

   

   

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9787/extras/geocoder/ParametricSiteToGeodata.html?topos=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1&zoom=6&content=%CE%97+%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%B7+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82+%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9787/extras/geocoder/ParametricSiteToGeodata.html?topos=%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1&zoom=4&content=%CE%97+%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1+%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B7+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1,+%CF%84%CE%BF+%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9787/extras/geocoder/ParametricSiteToGeodata.html?topos=%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1&zoom=4&content=%CE%97+%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%BC%CE%AF%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82,.
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12. Οι τρεις πρώτοι στόλοι της Ευρώπης με κριτήριο την πλοιοκτησία είναι: 

 

13.Συμπλήρωσε  

Κράτος Πρωτεύουσα Θάλασσες που το βρέχουν 

(Μεσόγειος, Βόρεια, Βαλτική, 

Ατλαντικός, Μαύρη, Κασπία ή – αν όχι) 

Άγιος Μαρίνος   

Αζερμπαϊτζάν   

Αλβανία   

Ανδόρρα   

Αρμενία   

Αυστρία   

Βατικανό   

Βέλγιο   

Βοσνία και Ερζεγοβίνη   

Βουλγαρία   

Γαλλία   

Γερμανία   

Γεωργία   

Δανία   

Ελβετία   

Ελλάδα   

Εσθονία   

Ηνωμένο Βασίλειο   

Ιρλανδία   

Ισλανδία   

Ισπανία   

Ιταλία   

Καζακστάν   

Κροατία   

Κύπρος   

Λετονία   

Λευκορωσία   

Λιθουανία   

Λίχτενσταϊν   

Λουξεμβούργο   

Μάλτα   

Μαυροβούνιο   

Μολδαβία   

Μονακό   

Νορβηγία   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%8C%CF%81%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B4%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Ολλανδία   

Ουγγαρία   

Ουκρανία   

ΠΓΔΜ   

Πολωνία   

Πορτογαλία   

Ρουμανία   

Ρωσία1   

Σερβία   

Σλοβακία   

Σλοβενία   

Σουηδία   

Τουρκία1   

Τσεχία   

Φινλανδία   

 

14.Συμπλήρωσε Μ για την Μεσόγειο ΒΑ για την Βαλτική και ΒΟ για την Βόρεια  

1. Ανοιχτή θάλασσα που επικοινωνεί με τον Ατλαντικό 

2. Κλειστή θάλασσα που δεν επικοινωνεί με τον Ατλαντικό 

3. Κλειστή θάλασσα που επικοινωνεί με τον Ατλαντικό με τον πορθμό του 

Γιβραλτάρ 

4. Παγώνει τον Χειμώνα 

5. Επηρεάζεται από το ρεύμα του κόλπου του Μεξικού 

6. Παγετώδους προέλευσης 

7. Απομεινάρι της Τυθύος – τεκτονικής προέλευσης 

8. Συνδέεται με τον Εύξεινο Πόντο με τα στενά της Κωνσταντινούπολης 

9. Συνδέεται με τον Εύξεινο Πόντο και την Λευκή Θάλασσαμε ποτάμιο τεχνητό 

δίκτυο 

10. Λίκνο των αρχαιότερων πολιτισμών της περιοχής 

11. Έχει πετρέλαιο το οποίο εκμεταλεύονται με συμφωνίες τα όμορα κράτη 

12. Συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα με την Διώρυγα του Σουέζ 

13. Μεγάλης αλατότητας λόγω εξάτμησης 

14. Μικρής αλατότητας 

15. Δέχεται νερά από τον Ατλαντικό για να συμπληρώσει το έλλειμά της από 

εξάτμιση 

16. Αβαθής 

17. Βαθειά 

18. Βρέχει 3 ηπείρους 

19. Η ελιά, το αμπέλι, το σιτάρι, τα εσπεριδοειδή ευδοκιμούν στα κράτη που 

βρέχει 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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15.Ποια είναι τα 5 μεγαλύτερα μεσογειακά νησιά (με τη σειρά) και σε ποια 

κράτη ανήκουν; 

 

 

 

16. Συμπληρώστε τα κενά 

1. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης είναι ο ......................... και βρίσκεται 

στην ............................ πεδιάδα. 

2. Η ..................... είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ευρώπης και έχει 

..............................   προέλευση γιατί παλαιοτερα ήταν καλυμμένη από παχύ 

στρώμα πάγου. 

3. Το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης είναι ο ....................................  

4. Το βαθύτερο μέρος της Ευρώπης εντοπίζεται στην Μεσόγειο θάλασσα και 

συγκεκριμένα στην τάφρο των ........................... από τα κοντινά νησιά στο 

Ι............ πέλαγος. 

 

17.Συμπλήρωσε 

Η Κύπρος βρίσκεται στην α..................... Μεσόγειο και αποτελεί αδελφό 

κράτος της χώρας μας. Έχει δύο επίσημες γλώσσες, την ε............... και την 

τ....................  

Η Κύπρος κατοικήθηκε ήδη από το 8000 π.Χ. Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν 

εδώ γύρω στο 1400 π.Χ. και από τότε το νησί ανήκει πια στην ελληνική 

«οικογένεια». Στο πέρασμα των χρόνων στην Κύπρο βρέθηκαν Αιγύπτιοι, Πέρσες, ο 

Μέγας Αλέξανδρος και οι διάδοχοι του, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ενετοί, 

Τούρκοι, Βρετανοί. Το 1960 έγινε ανεξάρτητο κράτος. 

Στις 20 Ιουλίου 1...............  εισέβαλαν στην Κύπρο τ......................... 

στρατεύματα και κατέλαβαν με τη βία το 40% περίπου του εδάφους της, το οποίο 

κατέχουν στρατιωτικά ως τις μέρες μας. Το 40% του ελληνοκυπριακού πληθυσμού 

εκδιώχθηκε και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έγιναν π....................... ,ενώ χιλιάδες 

άλλοι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή αγνοούνται ακόμη και σήμερα. Λόγω της 

εισβολής η Λ .........................αποτελεί σήμερα τη μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που 

είναι χωρισμένη στα δύο. 

Η οικονομία της Κύπρου στις μέρες μας έχει δυναμική την παρουσία του 

ε............................, της ν ............................. και του τ .......................... Η Κύπρος από την 

1η Μαίου 2..........................είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την 1η 

Ιανουαρίου 2............................. έχει ως νόμισμά της το ευρώ. 

 

17.Συμπλήρωσε Ε για Ευρώπη ΑΣ για Ασία και ΑΦ για Αφρική ανάλογα με την 

Ήπειρο που ανήκουν τα ακόλουθα Μεσογειακά κράτη 

 

Ελλάδα Τυνησία Γαλλία 

Μαρόκο Σλοβενία Συρία 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη Μαυροβούνιο Μάλτα 

Αίγυπτος Ισραήλ Ιταλία 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9791/extras/geocoder/ParametricSiteToGeodata.html?topos=%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82&zoom=8&content=%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%BF+%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF+%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF+%CF%83%CE%B5+%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7+%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC+%CF%84%CE%B7+%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%B7+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1.
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Ισπανία Αλγερία Λίβανος 

Κροατία Τουρκία Κύπρος 

Αλβανία Λιβύη Μονακό 

 

19.Σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη συπλήρωσε τον αριθμό που δείχνει την 

θέση τους στον παρακάτω πίνακα: 

α) Καύκασος  ζ)Βαλτική  ιγ)Σκανδιναβικές Άλπεις  ιθ)Φρέαρ Οινουσσών  

β)Καρπάθια  η)Εύξεινος Πόντος  ιδ)Βόρεια Θάλασσα  κ)Σαντορίνη  

γ)Απέννινα  θ)Μάλτα  ιε) Χερ/σος Γουτλάνδης  κα)Αίμος  

δ)Δειναρικές 

Άλπεις 

 ι)Ιβηρική Χερ/σος  ιστ)Πορθμός Γιβραλτάρ  κβ)Δαρδανέλλια  

ε)Ρωσική 

πεδιάδα 

 ια)Πυρηναία  ιζ)Βεζούβιος  κγ)Ουράλια  

στ)Βόλγας  ιβ)Άλπεις  ιη)Αίτνα  κδ)Κασπία  

 

 
 

20.Σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη συπλήρωσε τον αριθμό που δείχνει την 

θέση τους στον παρακάτω πίνακα: 

Πάδος Δούναβης Σηκουάνας Δνείπερος 

Έλβας Λίγηρας Οντέρ Βόλγας 

Τάγος Ρήνος Βιστούλας  
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Χρήσιμα: 

Δημιουργία και εξέλιξη της Γης https://www.youtube.com/watch?v=bDsdBB8PEV8 

Βαλτική Βόρεια http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3308  

Τα βουνά της Ευρώπης http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3225 

Τα ποτάμια της Ευρώπης http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-3316  

Παιχνίδι για τηνΓεωμορφολογία της Ευρώπης 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3284 

Ηφαίστεια της Ευρώπης http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

3300  

Σαντορίνη https://www.youtube.com/watch?v=5uAfLAuIkJw  

Πομπιήα https://www.youtube.com/watch?v=dY_3ggKg0Bc 

Ισλανδία https://www.youtube.com/watch?v=Ri8JgsCt2NA 

Σεισμός https://www.youtube.com/watch?v=zIS0GItfJS4  

Διώρυγα Σουέζ https://www.youtube.com/watch?v=YeN-sX2YPDY 

Γιβραλτάρ ροή νερού https://www.youtube.com/watch?v=x7GXLJQ2Zn0 

Γεωλογική Ιστορία Ελλάδας http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-3297 

Κρίση αλμυρότητας στην Μεσόγειο https://www.youtube.com/watch?v=BemsLUldVAo 

https://www.youtube.com/watch?v=bDsdBB8PEV8
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3308
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3225
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3316
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3316
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3284
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3300
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3300
https://www.youtube.com/watch?v=5uAfLAuIkJw
https://www.youtube.com/watch?v=dY_3ggKg0Bc
https://www.youtube.com/watch?v=Ri8JgsCt2NA
https://www.youtube.com/watch?v=zIS0GItfJS4
https://www.youtube.com/watch?v=YeN-sX2YPDY
https://www.youtube.com/watch?v=x7GXLJQ2Zn0
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3297
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3297
https://www.youtube.com/watch?v=BemsLUldVAo

