ΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Β' Γυµνασίου
20 ∆ιαγωνίσµατα
Προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου
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1. Από τι χαρακτηρίζεται ο κόσµος της Ευρώπης;

2. Τι ονοµάζω αστικοποίηση και τι επιπτώσεις έχει στους λαούς των κρατών;

3. Τι ξέρετε για το δηµογραφικό και τι προβλήµατα δηµιουργεί;

4. Τι ξέρετε για την επίδραση των Ευρωπαϊκών γλωσσών στον κόσµο;

5. Να αναφέρεις ονοµαστικά τις Βαλκανικές χώρες.

6. Να αναφέρεις τη σηµασία της Μεσογείου.

7. Η Ελλάδα είναι µια ευνοηµένη κλιµατολογικά περιοχή του πλανήτη µας.
Να αναφέρεις τους λόγους.

8. Η κατάληψη του βορείου τµήµατος της Κύπρου προκάλεσε αληθινή
καταστροφή. Να αναφέρεις τους λόγους.

9. Μερικά επαγγέλµατα δεν µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τους χάρτες.
Να αναφέρεις ενδεικτικά µερικά από αυτά.
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1. Να αντιστοιχίσετε τις πόλεις της στήλης Α µε τα κράτη στα οποία
ανήκουν από τη στήλη Β:
Α
Β
1. Βέρνη
α. Ισπανία
2. Σόφια
β. Ολλανδία
3. Βαρκελώνη
γ. Ουκρανία
4. Μιλάνο
δ. Ελβετία
5. Πόρτο
ε. ∆ανία
6. Οδησσός
στ. Ιταλία
7. Ρότερνταµ
ζ. Πορτογαλία
8. Κοπεγχάγη
η. Βουλγαρία

2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
α. Η Σικελία και η Κύπρος είναι νησιά της Μεσογείου.
β. Η Ολλανδία έχει µεσογειακό κλίµα.
γ. Η Μεσόγειος θάλασσα επικοινωνεί µε τον Ατλαντικό ωκεανό µέσω της
διώρυγας του Σουέζ.
δ. Τα νερά της Βόρειας θάλασσας περιέχουν ελάχιστο αλάτι.
ε. Κύριος τοµέας της οικονοµίας της Ισλανδίας είναι η αλιεία.
στ. Τα νησιά Βαλεαρίδες ανήκουν στην Πορτογαλία.

3. Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κενά:
α. Οι µεγαλύτερες ευρωπαϊκές πεδιάδες είναι ....................... και
................................
β. Η Βόρεια θάλασσα έχει θερµά νερά, διότι βρίσκεται σε επαφή µε
.........................
γ. Τα όρη Πυρηναία απλώνονται ανάµεσα στην ..........................και στην
..................
δ. ∆ύο σηµαντικά ηφαίστεια της Ιταλίας είναι η........................και ο
....................

4. Ποια από τα παρακάτω γεωγραφικά στοιχεία είναι βουνά ή οροσειρές,
ποταµοί, λίµνες, νησιά;
Αίµος, Σιέρα Νεβάδα, Έβρος, Μαγιόρκα, Ροδανός, Ισλανδία, Ρήνος,
∆νείπερος.

5. Τι είναι αστικοποίηση και πού οφείλεται;

6. Τι γνωρίζετε για την οικονοµία της Ελβετίας;
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7. Τι γνωρίζετε για τη θέση και την ιστορία της Κύπρου; Για ποιους τρεις
λόγους η κατάληψη του βόρειου τµήµατός της από τους Τούρκους
προκάλεσε αληθινή καταστροφής;

8. Γιατί η Μεσόγειος αποτελεί έναν σηµαντικό θαλάσσιο δρόµο;

9. Τι γνωρίζετε για τη Βόρεια θάλασσα;
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1. Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές χώρες µε τις πρωτεύουσές τους που ανήκουν
α) στην Ιβηρική χερσόνησο και β) στη Σκανδιναβική χερσόνησο;

2. Αντιστοίχισε γεωγραφικά διαµερίσµατα ( στήλη Α ) µε νοµούς (στήλη Β ).
Σε κάθε νοµό γράψε την πρωτεύουσα του .
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
Μακεδονία
Θεσπρωτίας
Θράκη
Πιερίας
Ήπειρος
Ξάνθης
Θεσσαλία
Τρικάλων
Πελοπόννησος
Ευρυτανίας
Στερεά Ελλάδα
Αρκαδίας
Άρτας

3. Ανάφερε 6 δείκτες βάση των οποίων µπορείς να κατατάξεις µια χώρα στις
αναπτυγµένες ή στις αναπτυσσόµενες.

4.Να ονοµάσεις 5 σηµαντικούς ευρωπαϊκούς ποταµούς αναφέροντας και
µια χώρα που διαρρέει ο καθένας.

5. Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαµορφώνουν το κλίµα της Ρωσίας στο
µεγαλύτερο τµήµα της;

6. Ανάφερε τις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές οροσειρές και τις µεγαλύτερες
ευρωπαϊκές πεδιάδες.

7. α) Ποιες είναι και µε ποιον τρόπο δηµιουργήθηκαν οι αβαθείς θάλασσες
της Ευρώπης;
β) Ποια η σηµασία της Βαλτικής για τις χώρες που την περιβάλλουν;

8. α) Όρισε τα σηµεία επικοινωνίας της Μεσογείου µε άλλες θαλάσσιες
µάζες .
β) Σε ποιες χώρες ανήκουν τα παρακάτω νησιά:
Σικελία, Κορσική, Κρήτη, Ζέελαντ, Σαρδηνία.

9. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις. Για
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τις λάθος να γράψετε τις αντίστοιχες σωστές.
α) Η Ασία είναι η πηγή θερµών καλοκαιρινών ανέµων που πνέουν πάνω από
την Μεσόγειο και επηρεάζουν τις νότιες ακτές της Ευρώπης.
β) Το λιµάνι του Ρότερνταµ στην Γερµανία είναι το µεγαλύτερο της Γης.
γ) Πρωτεύουσα της Ελβετίας είναι η Βέρνη.
δ) Ο πιο σηµαντικός ποταµός της Ουκρανίας είναι ο Βόλγας και στις όχθες
του είναι κτισµένες µεγάλες ουκρανικές πόλεις.
ε) Η Μεσόγειος θάλασσα είναι πιο αλµυρή από την Βαλτική.
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1. α) Ποιοι είναι οι τρεις τοµείς της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και
τι περιλαµβάνει ο κάθε ένας;
β) Σε ποιον τοµέα παραγωγής ανήκουν τα παρακάτω επαγγέλµατα:
κτηνοτρόφος, δικηγόρος, επιπλοποιός, τραπεζικός υπάλληλος;

2. Ποιοι είναι οι νοµοί της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος;

3. Ποια πολιτεύµατα επικρατούν σήµερα στις Ευρωπαϊκές χώρες; ∆ώστε µια
απλή εξήγηση.

4. Ιβηρική χερσόνησος
α) Γεωγραφικός προσδιορισµός – ποια µεγάλη οροσειρά την χωρίζει από την
υπόλοιπη Ευρώπη;
β) Ποιες είναι οι χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου – πρωτεύουσες – µεγάλες
πολείς;

5. α) Ποιες είναι οι µεγαλύτερες ευρωπαϊκές οροσειρές;
β) Ποια είναι η µεγαλύτερη από αυτές και ποιες είναι οι ψηλότερες κορυφές
της;

6. Γράψτε 5 από τα µεγαλύτερα ποτάµια της Ελλάδος.

7. Ποιες είναι οι βαλκανικές χώρες; (ονοµαστικά)

8. α) Ποιες είναι οι βαθιές και ποιες οι αβαθείς θάλασσες της Ευρώπης;
β) Πως δηµιουργήθηκαν οι αβαθείς θάλασσες;

9. Κύπρος
α) Γεωγραφικός προσδιορισµός – πρωτεύουσα – µεγάλες πόλεις.
β) Από ποιους λαούς έχει υποστεί επιδροµές στο παρελθόν; Πότε έγινε η
τελευταία επιδροµή, από ποιους και τι προκάλεσε αυτή;
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1. Ποιες µεγάλες οροσειρές περιλαµβάνει η περιοχή που λέγεται Αλπική
Ευρώπη;
2. Ποιες χώρες συνορεύουν µε την Ελλάδα; Πρωτεύουσες τους.

3. Ποιοι παράγοντες διαµορφώνουν το κλίµα της Ρωσίας;

4. Να αντιστοιχίσετε τα ποτάµια της στήλης Α µε τις πόλεις της στήλης Β
Στήλη Α
Στήλη Β
α. ∆νείπερος
1. Παρίσι
β. ∆ούναβης
2. Λισαβόνα
γ. Σηκουάνας
3. Βελιγράδι
δ. Έλβας
4. Αµβούργο
ε. Τάγος
5. Κίεβο
στ. Τάµεσης
6. Λονδίνο

5. Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές χώρες, µε τις πρωτεύουσές τους, που είναι
νησιωτικά κράτη;

6. Ποιες είναι οι κυριότερες µορφές βλάστησης στην Ελλάδα;

7. Ανάφερε τους λόγους για τους οποίους η Βόρεια θάλασσα είναι η
θάλασσα µε πολύ µεγάλη κίνηση πλοίων.

8. Πως δηµιουργήθηκαν; α) η σηµερινή βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα
β) οι ελληνικές πεδιάδες.

9. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις.
α) Η Μεσόγειος έρχεται σε επαφή µε τον Ατλαντικό µε τη διώρυγα του
Σουέζ.
β) Η Μεσόγειος µοιάζει µε µια µεγάλη αλµυρή λίµνη ανάµεσα στην
Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική.
γ) Το µεγαλύτερο σε έκταση νησί της Μεσογείου είναι η Σικελία που
ανήκει στην Ιταλία.
δ) Η κίνηση της Αφρικής προς την Ευρώπη και την Ασία είναι η αιτία
της µεγάλης σεισµικότητας του µεσογειακού χώρου.
ε) Κοντά στην Νάπολη της Ιταλίας υψώνεται το ηφαίστειο Βεζούβιος.
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1. Ποιες είναι οι διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας;

2. Ποιες είναι οι βαλκανικές χώρες και µε ποιες συνορεύει η Ελλάδα;

3. Τι προκάλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης πριν 3.500
χρόνια;

4. Γιατί η Ελλάδα είναι αραιοκατοικηµένη; Αναφέρετε και περιγράψτε 2
λόγους.

5. Ποιες είναι οι µεγαλύτερες ευρωπαϊκές οροσειρές;

6. Τι ξέρετε για τη ζώνη µεσογειακού κλίµατος;

7. Τι είναι το Α.Ε.Π.;

8. Ποια είναι τα είδη των χαρτών και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;

9. Τι είναι το δηµογραφικό πρόβληµα. Αναφέρετε κάποιος τρόπους
επίλυσής του για τη χώρα µας.
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1. Ποιες είναι οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης; Κεντρικά Υψίπεδα.
(γεωγραφική θέση , οικονοµική κατάσταση)

2. Ποιοι είναι οι γεωλογικοί αιώνες; Να αναφέρετε τρεις πτυχώσεις καθώς
και τον γεωλογικό αιώνα που η κάθε µια τους αντιστοιχεί.

3. Η γεωλογική καταγωγή των δύο µεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πεδιάδων.
4. Βαλτική θάλασσα. (πού απλώνεται, γιατί είναι αβαθής)

5. Να αναφέρετε τα πέντε µεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου καθώς και την
χώρα στην οποία ανήκει το καθένα.

6. Η Ιταλία αν και είναι 2,5 φορές µεγαλύτερη από την χώρα µας, έχει
ορισµένες οµοιότητες µ’ αυτή. Ποιες είναι αυτές;

7. Η χώρα µας έχει έντονο ανάγλυφο, δέχεται λίγες βροχές και έχει µικρή
έκταση. Ποια χαρακτηριστικά προσδίδουν οι παράγοντες αυτοί στα
Ελληνικά ποτάµια;

8. Πως η Ασία και ο Ατλαντικός επηρεάζουν το κλίµα της Ευρώπης;

9. Να αναπτύξετε τι περιλαµβάνει ο καθένας από τους τρεις τοµείς της
παραγωγής.
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1. α) Για ποιους λόγους οι χάρτες είναι χρήσιµοι στην καθηµερινή ζωή;
β) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης.

2. α) Για ποιους λόγους η Ελλάδα είναι αραιοκατοικηµένη χώρα;
β) Να περιγράψετε τη θέση της Ελλάδας.

3. ∆ίνονται τα ονόµατα Ελληνικών ποταµών και λιµνών: Κερκίνη,
Αλιάκµονας, Τριχωνίδα, Πηνειός, Βόλβη, Έβρος, Νέστος, Βιστωνίδα,
Κορώνεια, Αχελώος.
Να τα κατατάξετε σε δύο οµάδες, στην οµάδα των ποταµών και στην οµάδα
των λιµνών.

4. Σε κάθε υποερώτηµα υπάρχει µία µόνο ορθή απάντηση. Να την
µεταφέρετε στο γραπτό σας.
α) Ποιο από τα παρακάτω επαγγέλµατα χρησιµοποιεί περισσότερο τους
χάρτες;
i. Οι στρατιωτικοί
ii. Οι εκπαιδευτικοί
iii. Οι υπάλληλοι γραφείου
β) Από τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού πληθυσµού είναι:
i. Η µεγάλη πυκνότητα και το έντονο δηµογραφικό πρόβληµα
ii. Η αστικοποίηση
iii. Όλα τα παραπάνω
γ) Ένα από τα χαρακτηριστικά της Βόρειας θάλασσας είναι:
i. Έχει πολλούς σεισµούς
ii. Έχει λίγα καλλιεργήσιµα εδάφη
iii. Τα νερά της είναι θερµά λόγω της επαφής της µε τον Ατλαντικό
Ωκεανό.
δ) Ποια είναι η θάλασσα που βρίσκεται κοντά στη τροπική ζώνη και γι αυτό
ο ήλιος προκαλεί έντονη
εξάτµιση στην επιφάνεια της;
i. Η Βαλτική
ii. Η Βόρεια θάλασσα
iii. Η Μεσόγειος θάλασσα.

5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο γραπτό
σας τη λέξη ΣΩΣΤΟ
ή ΛΑΘΟΣ δίπλα στο αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
α) Το κλίµα της Ευρώπης είναι ήπιο, χωρίς υπερβολικά χαµηλές ή υψηλές
θερµοκρασίες.
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β) Αστικοποίηση είναι η τάση του πληθυσµού της Ευρώπης να
συγκεντρώνεται σε µεγάλα αστικά κέντρα.
γ) Το δηµογραφικό πρόβληµα είναι η αύξηση της αναλογίας των γερόντων
µε ταυτόχρονη µείωση της αναλογίας του νεαρού πληθυσµού σε µια χώρα.
δ) Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της Ελλάδας είναι συγκεντρωµένο
στις ορεινές περιοχές, διότι εκεί οι άνθρωποι βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά.
ε) Το δηµοκρατικό πολίτευµα που επικρατεί στις χώρες της Ευρώπης είναι
δείκτης πολιτισµού.
στ) Η Ευρώπη είναι µια περιοχή µε µεγάλη γεωλογική ιστορία στην οποία
οφείλεται ο σηµαντικός ορυκτός της πλούτος.

6. α) Να αναφέρετε πέντε νοµούς της Ελλάδας µε τις πρωτεύουσες τους.
β) Πού οφείλεται το δηµογραφικό πρόβληµα της Ελλάδας;

7. α) Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι θάλασσες που περιβάλλουν την
Ευρώπη;
β) Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νερών της Βαλτικής; Να
δικαιολογήσετε την απάντηση σας. Τι αποτέλεσµα έχει αυτό το
χαρακτηριστικό στις θαλάσσιες µεταφορές;

8. α) Σε ποιες περιοχές χωρίζεται το έδαφος της Ιταλίας;
β) Για ποιους λόγους είναι σηµαντική η Ελληνική γλώσσα;

9. α) Να αναφέρετε πέντε χαρακτηριστικά της Μεσογείου.
β) Για ποιους λόγους η επιδροµή των Τούρκων στο βόρειο τµήµα της
Κύπρου ήταν καταστροφική;
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1. α) Nα αναφέρετε τέσσερις µεγάλες οροσειρές της Ευρώπης και που
βρίσκονται.
β) Nα αναφέρετε τρεις µεγάλες πεδιάδες της Ευρώπης και που βρίσκονται.

2. α) Πως επιδρούν στο κλίµα της Ευρώπης η Ασία, ο Ατλαντικός ωκεανός
και η έρηµος Σαχάρα;
β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του µεσογειακού κλίµατος; Να αναφέρετε
τρεις χώρες της Ευρώπης µε µεσογειακό κλίµα.

3. α) Με ποια κριτήρια κατατάσσουµε µια χώρα στις αναπτυγµένες ή στις
αναπτυσσόµενες χώρες;
β) Τι περιλαµβάνει ο πρωτογενής τοµέας, ο δευτερογενής τοµέας και ο
τριτογενής τοµέας της παραγωγής;

4. α) Να αναφέρετε τέσσερις µεγάλους ποταµούς της Ευρώπης.
β) Από πού πηγάζει και που εκβάλλει ο ∆ούναβης ποταµός; Ποια περιοχή
της Ευρώπης διασχίζει;

5. Σε ποιο γεωλογικό αιώνα υπήρξε η τηθύς θάλασσα;
Ποιο χώρο κάλυπτε και πως γνωρίζουµε την ύπαρξή της;

6. α) Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά των ελληνικών ποταµών;
β) Nα αντιστοιχίσετε τους ποταµούς της αριστερής στήλης στο γεωγραφικό
διαµέρισµα της δεξιάς στήλης στο οποίο ανήκουν.
ΠΟΤΑΜΟΙ
1. Αλιάκµονας
2. Πηνειός
3. Ευρώτας
4. Έβρος

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
α. Θεσσαλία
β. Μακεδονία
γ. Θράκη
δ. Πελοπόννησος

7. α) Σε ποια σηµεία και µε ποιες θάλασσες επικοινωνεί η Μεσόγειος
θάλασσα;
β) Γιατί η σηµασία της Μεσογείου θάλασσας σήµερα είναι πολύ µεγάλη;

8. α) Να αντιστοιχίσετε στoυς γεωλογικούς αιώνες της δεξιάς στήλης τις
περιοχές της Ευρώπης της αριστερής στήλης
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΡΩΠΗΣ
1. Καινοζωικός
α. Μεσοευρώπη
2. Μεσοζωικός
β. Παλαιοευρώπη
3. Προκάµβριο
γ. Αρχαιοευρώπη
4. Παλαιοζωικός
δ. Νεοευρώπη
β) Ποια τα πιο σηµαντικά κοιτάσµατα στην Ευρώπη;

9. Να αντιστοιχίσετε στα κράτη της δεξιάς στήλης στις πρωτεύουσες της
αριστερής στήλης
ΚΡΑΤΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
1. Ρωσία
α. Λευκωσία
2. Ισπανία
β. Ρώµη
3. Κύπρος
γ. Μαδρίτη
4. Γερµανία
δ. Παρίσι
5. Ιταλία
ε. Μόσχα
6. Ελβετία
στ. Βέρνη
7. Σουηδία
ζ. Βερολίνο
8. Γαλλία
η. Στοκχόλµη
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1. α) Με κριτήριο το ανάγλυφο και το φυσικό πλούτο η Ευρώπη διακρίνεται
σε 4 περιοχές. Ποιες είναι αυτές και τι γνωρίζετε για αυτές;
β)Να προσδιορίσετε στο χάρτη τα ακόλουθα κράτη: Γερµανία, Ολλανδία,
Σουηδία, Λευκορωσία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ενωµένο, Βασίλειο (Aγγλία),
Ελβετία. Στην κόλλα σας να γράψετε και τις πρωτεύουσες των παραπάνω
κρατών.

2. α) Να τοποθετήσετε πάνω στο χάρτη τις χερσονήσους και τις θάλασσες
της Ευρώπης:
Θάλασσες
Κόλποι
Χερσόνησοι
Μεσόγειος
Βισκαικός
Σκανδιναβική
Βόρεια
Φιννικός
Ιβηρική
Βαλτική
του Λέοντος
Βαλκανική
Αδριατική
Βοθνικός
Ιταλική
Κασπία
Γιουτλάνδης
Μαύρη
Νορβηγική
β) Ποιο είναι το ανάγλυφο της Ιβηρικής χερσονήσου;

3. α) Τι γνωρίζετε για τη θέση και την οικονοµική σηµασία της Βόρειας
Θάλασσας;
β) Nα υπολογίσετε την πληθυσµιακή πυκνότητα της Ελλάδας (πληθυσµός:
10.365.000 κατ. & έκταση:131.957 km2)
4. α) Στον χάρτη 1 να προσδιορίσετε τη διοικητική περιφέρεια της ∆υτικής
Μακεδονίας και τους νοµούς της. (Στην κόλλα σας σηµειώστε τις
πρωτεύουσες των νοµών)
β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι θάλασσες που περιβάλλουν την
Ευρώπη και τι γνωρίζετε για την κάθε κατηγορία

5. α) Ποια είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας;
β) Ποια είναι η θέση και σηµασία της Μεσογείου;

6. α) Να τοποθετήσετε πάνω στο χάρτη τα ακόλουθα ποτάµια: ∆ούναβης,
Ρήνος, Έλβας, Ροδανός, Σηκουάνας, Λίγηρας, Γουανταλκιβίρ, Ντουέρο,
Πάδος.
β) Ποια χαρακτηριστικά έχουν τα ελληνικά ποτάµια;
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7. Ποιες είναι οι κλιµατικές ζώνες της Ευρώπης;

8. α) Πώς περιγράφετε το ευρωπαϊκό ανάγλυφο;
β) Να προσδιορίσετε πάνω στο χάρτη τις ευρωπαϊκές οροσειρές (Άλπεις,
Πυρηναία, Καρπάθια, ∆ειναρικές Άλπεις, οροσειρά του Αίµου)

9. α) Ποια σηµαντικά γεγονότα συνέβησαν κατά τον Παλαιοζωικό αιώνα;
β) Προσδιορίστε πάνω στο χάρτη 4 δύο ορεινούς σχηµατισµούς της
Ερκύνιας πτύχωσης

16
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1) α) Ποιες χώρες σχηµατίζουν την Σκανδιναβική χερσόνησο;
β) Ποιες χώρες σχηµατίζουν την Ιβηρική χερσόνησο;

2) Ποιες είναι οι πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές της Ευρώπης και γιατί;

3) Τι κλίµα επικρατεί στο εσωτερικό της Ιβηρικής και πώς επηρεάζει τις
καλλιέργειες;

4) Γιατί τα νερά της Βαλτικής περιέχουν πολύ λίγο αλάτι;

5) Ποια τα χαρακτηριστικά της θέσης της Μεσογείου;

6) Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι ακτές και τα νησιά της Μεσογείου;

7) Πώς επιδρούν τα βουνά στη ζωή των ανθρώπων;

8) Από τι εξαρτάται η σηµασία των ποταµών;

9) Ποια µορφή έχουν οι ποταµοί της Ρωσικής πεδιάδας;
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1. Ποιες περιοχές ονοµάζονται φυσιογραφικές; Ποιες είναι οι κύριες
φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης;

2. Για ποιο λόγο οι Γεωγράφοι χωρίζουν µια χώρα σε περιφέρειες; Να
αναφέρετε τους νοµούς της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Να γίνει η αντιστοίχιση των πόλεων της πρώτης στήλης µε τις τοποθεσίες
που αυτές χτίστηκαν, της δεύτερης στήλης.
1. Στοκχόλµη
α. Λόφος
2. Αθήνα
β. Ύψωµα
3. Παρίσι
γ. Νησί λίµνης
δ. Πεδιάδα
4. Πόλεις Ελληνικών νησιών
ε. Πλαγιά βουνού
5. Βέρνη
6. Βαλκανικές πόλεις
στ. Καµπύλη ποταµού
ζ. Νησί ποταµού
7. Ρωµαϊκές πόλεις

4. Να αναπτύξετε τους τρεις βασικούς λόγους που δείχνουν τη µεγάλη
σηµασία της Ελληνικής γλώσσας.

5. Ποιες είναι οι κυριότερες µορφές βλάστησης στην Ελλάδα;

6. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η αλιεία; Σε τι διαφέρουν µεταξύ τους;

7. Να γράψετε στην κόλλα σας µε τη σειρά τις λέξεις που λείπουν στο
παρακάτω κείµενο.
Το ………………. της Κύπρου είναι µεσογειακό όµοιο µε της …………………
αλλά µε κάπως ψηλότερες …………………… κυρίως λόγω της παρουσίας της
……………………. Τα βουνά της Κύπρου είναι ο ……………….. και ο
…………………… Τα µεγαλύτερα ποτάµια της Κύπρου είναι ο ………………
και ο ……………………….

8. Ποια είναι τα 4 χαρακτηριστικά των Ελληνικών ποταµών;

9. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις µε τις σωστές λέξεις και να
τις µεταφέρετε µε τη σειρά στην κόλλα σας.
α. Το µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου είναι η ……………….
β. Το ηφαίστειο Στρόµπολι βρίσκεται στην ……………….
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γ. Το µήκος της Μεσογείου είναι………………..km. Είναι όσο η διάµετρος
της
……………….
δ. Το βαθύτερο σηµείο της Μεσογείου φτάνει τα …………… µέτρα και
βρίσκεται Νοτιοδυτικά της ……………………
ε. Η Μεσόγειος έρχεται σε επαφή µε τον Ατλαντικό ωκεανό µε τον
……………. του ……………

19
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1. Ονόµασε τις µεγαλύτερες χερσονήσους της Ευρωπαϊκής ηπείρου και
δικαιολόγησε τον τίτλο : «Η Ευρώπη είναι η χερσόνησος των χερσονήσων».

2. Τι γνωρίζετε για τα Κεντρικά Υψίπεδα;

3. Ποια είναι η σηµασία της Ελληνικής γλώσσας για την Ευρώπη και τον
κόσµο;

4. Να γράψετε τις Βαλκανικές χώρες.

5. α) ποιες ήταν οι ασφαλείς θέσεις που διάλεγαν οι Ευρωπαίοι για να
κτίσουν τις πόλεις τους;
β) Που έχει κτιστεί η πόλη του Παρισιού;

6. Γιατί είναι µεγάλη η οικονοµική σηµασία της Βόρειας θάλασσας;

7. Να περιγράψετε το κλίµα που επικρατεί στην Ιβηρική χερσόνησο.

8. Ποιο σηµαντικό κίνδυνο αντιµετωπίζει σήµερα ο ∆ούναβης;

9. Τι γνωρίζετε για την οικονοµία της Ολλανδίας; Να γράψετε τις
κυριότερες πόλεις της
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1. Ποια είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη; Πώς αυτή
επηρεάζει το κλίµα της; Τι ρόλο έχει παίξει στην ιστορία της;

2. Ποια περιοχή της Ευρώπης ονοµάζεται Αλπική Ευρώπη. Ποια είναι τα
φυσιογραφικά της χαρακτηριστικά; Τι προβλήµατα δηµιουργούν αυτά στη
ζωή των κατοίκων της;

3. Ποιες είναι οι χερσόνησοι της Ευρώπης; Να αναφέρετε από δύο χώρες
(όπου υπάρχουν) σε κάθε χερσόνησο.

4. Τι ήταν η Τήθυς; Τι ήταν η Αιγίδα και πια σηµερινή περιοχή κάλυπτε;
Τι απέγινε τελικά η Αιγίδα;

5. Που βρίσκονται οι πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές της Ευρώπης;
Ποιοι λόγοι έχουν οδηγήσει στη µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού στις
περιοχές αυτές;

6. Με βάση τον παρακάτω πίνακα να συγκρίνετε την πληθυσµιακή
πυκνότητα της Ελλάδας και της Ολλανδίας. Πως δικαιολογούνται τα
αποτελέσµατα αυτά;
χώρα
έκταση (τ.
πληθυσµός
χλµ.)
Ελλάδα
131.957
10.365.000
Ολλανδία

41.865

15.280.000

7. Γιατί στη Βόρεια θάλασσα υπάρχουν πολύ περισσότερα λιµάνια και
εµπορική κίνηση από ότι στη Βαλτική Θάλασσα;

8. Γιατί η Ρωσία είναι πολύ πιο επίπεδη από ότι η Νότια Ευρώπη; Με
ποιες διεργασίες δηµιουργήθηκε η απέραντη Ρωσική πεδιάδα;

9. Η Μόσχα (Ρωσία) και η Κοπεγχάγη (∆ανία) βρίσκονται στο ίδιο
γεωγραφικό πλάτος (56ο Βόρεια). Γιατί το κλίµα της Μόσχας είναι πολύ
πιο ψυχρό από αυτό της Κοπεγχάγης ;
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1. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε συνοπτικά τα τρία βασικά είδη
πληροφοριών που παρέχουν οι χάρτες ώστε να είναι χρήσιµοι στην
καθηµερινή ζωή.

2. Να αντιστοιχίσετε τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
1. Θράκη
α. Φθιώτιδας
2. Μακεδονία
β. Μαγνησίας
3. Ήπειρος
γ. Λασιθίου
4. Θεσσαλία
δ. Έβρου
5. Στερεά Ελλάδα, Εύβοια
ε. Πιερίας
6. Πελοπόννησος
στ. Λέσβου
7. Κρήτη
ζ. Ηλείας
8. Νησιά Αιγαίου
η. Θεσπρωτίας

3. Να γράψετε την κατανοµή του πληθυσµού της Γης στις ηπείρους (σε
εκατ.κατ.)

4. Να αναφέρετε οκτώ από τα δέκα Βαλκανικά κράτη.

5. Να γράψετε:
(α) τα τέσσερα µεγαλύτερα ελληνικά ποτάµια και το µήκος ροής τους (σε
χλµ.)
(β) τις τρεις µεγαλύτερες φυσικές λίµνες της Ελλάδας, την επιφάνειά τους
(σε τετρ. χλµ.) και τη θέση τους (γεωγραφικό διάµερισµα)
(γ) τις τέσσερις µεγαλύτερες τεχνητές λίµνες της Ελλάδας, την επιφάνειά
τους (σε τετρ. χλµ.) και τη θέση τους (γεωγραφικό διάµερισµα).

6. Να εξηγήσετε τους τρεις λόγους για τους οποίους η πατρίδα µας είναι
µια ευνοηµένη κλιµατικά περιοχή του πλανήτη µας.

7. Να γράψετε και να αναπτύξετε τους τρεις τοµείς στους οποίους
χωρίζεται η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

8. Να αναφέρετε οκτώ δείκτες που χρησιµοποιούµε για να κατατάξουµε
µια χώρα στις αναπτυγµένες ή στις αναπτυσσόµενες.
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9. Να γράψετε:
(α) τη συνολική έκταση της Ελλάδας καθώς και την καλλιεργήσιµη γη,
βοσκοτόπια και δάση (σε τετρ. χλµ)
(β) σύµφωνα µε τις µετρήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδας, πόσα ήταν τα βοειδή, τα πρόβατα και οι κατσίκες το 1990 στη
χώρα µας.
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1. α) Ποια είναι τα στάδια σχηµατισµού της Ευρώπης;
β) Αρχαιοευρώπη (πότε και πού σχηµατίστηκε, ποια τα χαρακτηριστικά
της)

2. Ποιές είναι οι χερσόνησοι της Ευρώπης και ποια κράτη περιλαµβάνει
καθεµιά;

3. α) Αναφέρετε τις µεγαλύτερες οροσειρές της Ευρώπης
β) Τι γνωρίζετε για τις Άλπεις;

4. Ελβετία(πρωτεύουσα, λίµνες, τµήµατα που χωρίζεται)

5. Αναφέρετε τις περιφέρειες της Ελλάδας µε τις αντίστοιχες έδρες τους

6. Αντιστοιχίστε τη στήλη Α µε την στήλη Β
Α
Β
Ρώµη
∆ούναβης
Παρίσι
Βιστούλας
Λονδίνο
Τίβερης
Βαρσοβία
Σηκουάνας
Βελιγράδι
Τάµεσης

7. ∆ούναβης (πηγές, εκβολές και ποια τα χαρακτηριστικά του)

8. Τι γνωρίζετε για τη Βαλτική θάλασσα;

9. Μεσόγειος θάλασσα (επικοινωνία µε άλλες θάλασσες, χαρακτηριστικά
των ακτών της και µεγαλύτερα νησιά της)
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1. Να συµπληρώσετε τα κενά :
ΧΩΡΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Βέλγιο
………………
……………
Μαδρίτη
Βουλγαρία
…………………
…………….
Βιέννη

2. α/ Να γράψετε σε ποια γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας
ανήκουν οι παρακάτω νοµοί:
Γρεβενών, Βοιωτίας, Κερκύρας, Μαγνησίας, Ροδόπης, Σερρών.
β/ Να γράψετε τους νοµούς του γεωγραφικού διαµερίσµατος της Θράκης

3. Τι ήταν η Τηθύς και τι η Αιγηίδα;
Ποιες περιοχές του ελληνικού χώρου κάλυπταν;

4. Σε ποιον τοµέα παραγωγής ανήκουν τα επαγγέλµατα:
Κτηνοτρόφος,
Κοσµηµατοποιός,
Ψαράς,
Γιατρός,
Γεωργός,
Καθηγητής,
∆ικηγόρος,
Αστυνοµικός,
Τεχνικός ΟΤΕ.

5. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ανάπτυξη και κατανοµή της
βιοµηχανίας;

6. Χαρακτηρίστε τις επόµενες προτάσεις ως ΣΩΣΤΗ (Σ) ή ΛΑΘΟΣ(Λ)
α) Τα Σκανδιναβικά όρη σχηµατίστηκαν από την Καληδόνια πτύχωση .
β) Τα βουνά της Γαλλίας και της Ιβηρικής χερσονήσου ανήκουν στην
Ερκύνια πτύχωση.
γ) Τα Ουράλια όρη σχηµατίστηκαν κατά τον Καινοζωϊκό αιώνα.
δ) Ο Μεσοζωϊκός αιώνας ήταν σχετικά ήρεµη περίοδος.
ε) Οι Ελληνικές οροσειρές σχηµατίστηκαν από την Αλπική πτύχωση.
στ) Η διάρκεια του Παλαιοζωικού αιώνα είναι από 240 - 65 εκ. χρόνια
ζ) Η περιοχή της Ευρώπης που επηρεάστηκε από την Καληδόνια πτύχωση
λέγεται Μεσοευρώπη.
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7. Σε πόσες κατηγορίες χωρίζουµε τις θάλασσες της Ευρώπης;
Ανάφερε ένα παράδειγµα για κάθε µία κατηγορία.

8. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το πλήθος και η προέλευση των
τουριστών σε µια χώρα;

9. Ποιες είναι οι κλιµατικές ζώνες της Ευρώπης;
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1. Ποια είναι τα µεγαλύτερα ηφαίστεια της Ευρώπης; Να γράψετε ιστορικά
στοιχεία για τις εκρήξεις τους.

2. Ποια η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη;

3. Με ποιες θαλάσσιες µάζες της γης έρχεται σε επαφή η Μεσόγειος και
πού;

4. Ποιες είναι οι µεγαλύτερες οροσειρές της Ευρώπης και που βρίσκονται;

5. Σε ποιες κλιµατικές ζώνες χωρίζεται η Ευρώπη; Από ποια στοιχεία
χαρακτηρίζεται η κάθε µια απ’ αυτές;

6. Ποιες είναι οι µορφές φυσικής βλάστησης που συναντούµε στην
Ευρώπη; Από ποια στοιχεία χαρακτηρίζεται η κάθε µια απ’ αυτές;

7. Σε ποιους τοµείς χωρίζεται η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και τι
περιλαµβάνουν;

8. Ποιες είναι οι θάλασσες που περιβάλουν την Ευρώπη;

9. Ποιες ονοµάζουµε αναπτυγµένες και ποιες αναπτυσσόµενες χώρες;
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1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις µε Σ τις σωστές και µε Λ τις
λανθασµένες
α. Τα κεντρικά υψίπεδα αποτελούν την καρδιά της Ευρώπης
β. Τα Πυρηναία ανήκουν στην ανατολική Ευρώπη
γ. Η Βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα είναι µικρού µέσου ύψους
δ. Τα υψώµατα Βαλντάϊ βρίσκονται στη ρωσική πεδιάδα

2.Αντιστοίχισε διοικητικές περιφέρειες (1η στήλη) µε νοµούς (2η στήλη).
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ∆.
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Χίου
Λακωνίας
Ηλείας
Θεσπρωτίας
∆ράµας
Κεφαλληνίας

3. Να γράψετε τις πρωτεύουσες των παρακάτω ευρωπαϊκών χωρών:
α. ΕΛΒΕΤΙΑ
ε. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
β. ΓΑΛΛΙΑ
στ. ΟΥΚΡΑΝΙΑ
γ. ΣΟΥΗ∆ΙΑ
ζ. ΠΟΛΩΝΙΑ
δ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

4. Να συµπληρώσετε µε τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στις προτάσεις που
ακολουθούν:
α. Τα βαθύτερο σηµείο της Μεσογείου βρίσκεται νοτιοδυτικά της …………
β. Το µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου είναι η ……………………..
γ. Το ηφαίστειο Βεζούβιος βρίσκεται κοντά στη ……………………..
δ. Το µήκος της Μεσογείου είναι όσο περίπου η διάµετρος της ……………

5. α. Με ποιες άλλες θαλάσσιες µάζες επικοινωνεί η Μεσόγειος θάλασσα
και πώς ονοµάζονται αντίστοιχα τα σηµεία επικοινωνίας;
β. Πού οφείλεται η µεγάλη σεισµικότητα του Μεσογειακού χώρου;

6. Ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει η Βαλτική Θάλασσα, πού οφείλεται
αυτό και ποιες οι συνέπειες για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες;

7. Τι ήταν η Τηθύς και τι η Αιγηίδα; Ποιες περιοχές κάλυπταν;
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8. α. Πώς επηρεάζει ο Ατλαντικός ωκεανός το κλίµα της Ευρώπης;
β. Για ποιους λόγους η Ελλάδα είναι µια κλιµατικά ευνοηµένη περιοχή
του πλανήτη;

9. α. Να αναφέρετε τα ονόµατα των µεγαλύτερων οροσειρών της Ευρώπης.
β. Ποια προβλήµατα δηµιουργεί η παρουσία των βουνών στη ζωή των
ανθρώπων.
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1) α) Αναφέρατε 5 κράτη της Ευρώπης µε τις πρωτεύουσσές τους.
β) Αναφέρατε 3 θάλασσες που βρέχουν την Ευρώπη.

2) α) Αναφέρατε 4 µεγάλες οροσειρές της Ευρώπης.
β) ∆ώστε τα ονόµατα 3 µεγάλων Ευρωπαϊκών πεδιάδων.

3) α) Ποιές θάλασσες λέγονται αβαθείς και ποιές βαθιές;
β) Η Βόρεια θάλασσα έχει µεγάλη οικονοµική σηµασία για 2 λόγους.
Ποιοί είναι αυτοί;

4) α) Με ποιές θάλασσες επικοινωνεί η Μεσόγειος θάλασσα και µέσω
ποιών στενών;
β)Ποιοί είναι οι 3 λόγοι που κάνουν τα νερά της αλµυρά;

5) Η κατάληψη της βόρειας Κύπρου από τους Τούρκους προκάλεσε
αληθινή καταστροφή για 3 κυρίως λόγους. Ποιοί είναι αυτοί;

6) α) Ποιές είναι οι 6 κλιµατικές ζώνες της Ευρώπης;
β) Περιγράψτε τη ζώνη µεσογειακού κλίµατος.

7) α) Ποιές είναι οι µορφές φυσικής βλάστησης στην Ευρώπη;
β) Ποιες είναι οι κυριότερες µορφές βλάστησης στην Ελλάδα;

8) α) Ποιοί είναι οι 3 τοµείς παραγωγής;
β) Ποιές χώρες λέγονται αναπτυγµένες και ποιες αναπτυσσόµενες;

9) Ποιοί είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη και την
κατανοµή της βιοµηχανίας;
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