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ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΤΑΞΗΣ : Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σαχινίδης Συμεών 

 

                 Βαλεντή Σπυράννα 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ   14/06/2012 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ  

 

Επιλέξτε και απαντήστε σε έξι (6) από τα παρακάτω εννιά (9) θέματα: 

 

1) Να γράψετε τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που αντιστοιχούν στις παρακάτω χώρες 

και αντίστροφα : 

 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ    ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 

Ισπανία      Ρώμη 

Τουρκία      Σόφια 

Αλβανία      Βρυξέλλες 

Κύπρος      Λισαβόνα 

 

 

2) Με ποιες θάλασσες επικοινωνεί η Μεσόγειος και με ποιο άνοιγμα με 

κάθε μια από αυτές;  

 

3) Πού διαφέρει ο προσδιορισμός της σχετικής θέσης από την γεωγραφική 

θέση ενός σημείου της γης; 

 

4) α. Γιατί η χώρα μας έχει σεισμούς; 

 

β. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εμφανίζονται κυρίως σεισμοί και 

ηφαίστεια; 

 

5) Σε ποιες περιοχές χωρίζεται η Ευρώπη ανάλογα με την γεωμορφολογία 

της και ποια τα χαρακτηριστικά κάθε μιας από αυτές; 
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6) Α)Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι 

σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες: 

i. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης είναι ο Βόλγας. 

ii. Τα ποτάμια της Ιταλικής Χερσονήσου δεν είναι ορμητικά. 

iii. Η Ονέγκα είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή λίμνη, 

iv. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές λίμνες συναντώνται στη νότια Ευρώπη. 

v. Σχεδόν τα μισά ευρωπαϊκά κράτη δε βρέχονται από θάλασσα.  

 

Β). Διαβάστε τις προτάσεις που ακολουθούν και γράψτε, στο τέλος κάθε πρότασης, 

την απάντηση που πιστεύετε ότι είναι σωστή. 

i. O τύπος του κλίματος που επικρατεί στη Μεσόγειο: ………….   

ii. Είναι το μεγαλύτερο μεσογειακό νησί: ………….  

iii. Περιοχή στη Μεσόγειο όπου το άνοιγμα προς άλλη θάλασσα αποτελεί ανθρώπινο 

έργο: …………… 

 

7. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι θάλασσες τις Ευρώπης, ανάλογα με 

το βάθος τους και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν;  

 

8.  Να αναφέρετε δύο από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Οροσειρές. Πού 

βρίσκονται και ποια τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους;  

 

9. Παρά τα προβλήματα που προκύπτουν από την ηφαιστειακή 

δραστηριότητα, τα ηφαίστεια αποτελούν πηγή πλούτου για τους κατοίκους 

των περιοχών όπου βρίσκονται. Να αναφέρετε αυτές τις πηγές και να 

κάνετε σχόλια. 
 

                                                                                 

 

 


