
ΓΥΜΝΑΣΙΟ .........................
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ .....................
ΤΑΞΗ: Β
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΤ..... : ...............................

Ημ/νία:.......................

ΘΕΜΑ 1ο

A. Ποιες από τις παρακάτω ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ενεργά ηφαίστεια;
Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Νορβηγία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Γερμανία.

A. Γιατί οι θέσεις των σημαντικότερων ενεργών ηφαιστείων της Ευρώπης συμπίπτουν με τα όρια των 
λιθοσφαιρικών πλακών;

ΘΕΜΑ 2ο

Αντιστοιχίστε τις χώρες της αριστερής στήλης με τις θάλασσες που τις περιβρέχουν.

1 Κροατία Α Ατλαντικός Ωκεανός

2 Ισπανία Β Βόρεια

3 Βουλγαρία Γ Αδριατική

4 Δανία Δ Βαλτική

5 Λιθουανία Ε Μαύρη

ΘΕΜΑ 3ο

A. Γράψτε τρεις λόγους για τους οποίους ο τουρισμός αποτελεί για τις μεσογειακές χώρες 
σημαντικό οικονομικό πόρο.

B. Να αναφέρετε δύο ανθρώπινες δραστηριότητες που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τη Μεσό-
γειο.

ΘΕΜΑ 4ο

Με κριτήριο τη γεωμορφολογία γράψτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παρακάτω περιοχών 
της Ευρώπης:

a. Βόρεια και κεντροδυτική
b. Κεντρική και ανατολική
c. Νότια

ΘΕΜΑ 5ο

Πώς ο Ατλαντικός, η Σαχάρα και η Σιβηρία επηρεάζουν το ευρωπαϊκό κλίμα;

ΘΕΜΑ 6ο

Σημειώστε με Σ τις σωστές και Λ τις λάθος προτάσεις.

a. Τα μικρά και μέτρια σε μήκος ποτάμια της Ευρώπης βρίσκονται στη Ρώσικη 
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πεδιάδα.
b. Τα ποτάμια της νότιας Ευρώπης είναι ήρεμα και με πολλά νερά.
c. Οι γεωμορφολογικές συνθήκες της Ευρώπης δεν ευνοούν το σχηματισμό 

μεγάλων λιμνών.
d. Ο Δούναβης πηγάζει από τον Μέλανα Δρυμό και εκβάλλει στη Μεσόγειο.
e. Ο Βόλγας ρέει μόνο σε ένα κράτος.

ΘΕΜΑ 7ο

Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν.
a. Γενικά τα κράτη της Ευρώπης χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη ανάπτυξη 

της ..........(1)............ .......(2)............. και του .......(3)............. τους.
b. Η καλή ......(1)................ θέση και το .......(2)............. σύστημα είναι δύο 

λόγοι που μπορούν να ερμηνεύσουν τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών 
κρατών.

c. Οι πολύ ανεπτυγμένες και οικονομικά ισχυρές χώρες της Ευρώπης βρίσκονται 
κυρίως στη .......(1)............. και .........(2).............. Ευρώπη.

ΘΕΜΑ 8ο

A. Αντιστοιχίστε:

Α 27 κράτη

1 Ευρώπη Β 32 κράτη

2 Ευρωπαϊκή Ένωση Γ 52 κράτη

3 Ευρωζώνη Δ 46 κράτη

Ε 17 κράτη

A. Ποια είναι τα τρία βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

ΘΕΜΑ 9ο

Από το 1981 η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γράψτε δύο οφέλη που αποκόμισε 
η χώρα μας από από την Ε.Ε. και δύο οφέλη που αποκόμισε η Ε.Ε. από τη χώρα μας λόγω της 
συμμετοχής της.

Να απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέματα. Όλες οι απαντήσεις σας να γραφούν στην κόλλα σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ε. ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ι. ΓΑΪΣΙΔΗΣ
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Απαντήσεις
ΘΕΜΑ 1ο

A. Ελλάδα, Ιταλία, Ισλανδία

B. Στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών γίνεται είτε σύγκρουση είτε απομάκρυνση της μιας 
πλάκας από την άλλη. Αυτό έχει ως συνέπεια να εμφανίζεται εκεί έντονη σεισμική και 
ηφαιστειακή δραστηριότητα.

ΘΕΜΑ 2ο

1-Γ
2-Α
3-Ε
4-Β
5-Δ

ΘΕΜΑ 3ο

A. Το γλυκό κλίμα, οι φυσικές ομορφιές, τα ιστορικά μνημεία.
B. Τα λύματα που καταλήγουν στη Μεσόγειο, υπεραλίευση.

ΘΕΜΑ 4ο

A. Μέτρια σε ύψος και διαβρωμένα βουνά με πεδιάδες νοτιότερα.
B. Απέραντες πεδιάδες (η Ρώσικη).
C. Ορεινοί όγκοι με ελάχιστες πεδινές εκτάσεις.

ΘΕΜΑ 5ο

Ο Ατλαντικός με τα θερμά ρεύματα επηρεάζει τις παραθαλάσσιες περιοχές που βρέχει, 
δημιουργεί πλούσια σε υγρασία σύννεφα και βροχές στη βορειοδυτική Ευρώπη.
Η Σαχάρα στέλνει θερμούς ανέμους που επηρεάζουν τη νότια Ευρώπη και το χειμώνα (θερμοί 
νοτιάδες) και το καλοκαίρι (καύσωνες).
Η Σιβηρία στέλνει το χειμώνα παγωμένους ξηρούς ανέμους που ρίχνουν πολύ τη θερμοκρασία 
στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη.

ΘΕΜΑ 6ο

a. Λ
b. Λ
c. Σ
d. Λ
e. Σ

ΘΕΜΑ 7ο

a. (1) βιομηχανικής, (2) παραγωγής, (3) εμπορίου
b. (1) γεωγραφική, (2) πολιτικό
c. (1) βόρεια, (2) δυτική



ΘΕΜΑ 8ο

A.
1-Δ
2-Α
3-Ε

B. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΘΕΜΑ 9ο

Οφέλη που αποκόμισε η Ελλάδα: 
• Ενίσχυσε σημαντικά την αμυντική και διπλωματική της θέση.

• Εξασφάλισε οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση των παλιών και την κατασκευή 
νέων βασικών υποδομών.

Οφέλη που αποκόμισε η Ε.Ε.:
• Ενίσχυσε τις φιλειρηνικές αρχές και θέσεις της.

• Διεύρυνε την παρουσία της στην νοτιοανατολική Ευρώπη.


