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ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΟΝΣΑΡΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΡΑΠΣΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

ΘΔΜΑ 1ο: ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 

Παξαηεξείζηε πξνζεθηηθά ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ παξαθάησ ράξηε.  

 

Α. Πξνζδηνξίζηε θαη ζεκεηώζηε επάλσ ζηνλ ράξηε ηνλ ηόπο Α κε ζπληεηαγκέλεο 60
ν
 

βόξεην γεσγξαθηθό πιάηνο θαη 40
ν
 αλαηνιηθό γεσγξαθηθό κήθνο. 

Β. Σε πνηα ρώξα αλήθεη ν ηόπνο απηόο; Να αλαθέξεηε ηελ πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο 

απηήο, θαζώο θαη έλα κεγάιν πνηάκη θαη κηα κεγάιε ιίκλε πνπ βξίζθνληαη ζην 

έδαθόο ηεο.  

 

ΘΔΜΑ 2ο: ΥΑΡΣΔ ΚΑΙ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ 

Α. Να θάλεηε ηηο παξαθάησ αληηζηνηρίζεηο: 

Πνην ράξηε ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε αλ ζέιαηε: 

1. Να μελετήςετε τα βουνά, τισ λίμεσ και τα 

ποτάμια τησ Ευρώπησ  

a. Παραγωγικόσ χάρτησ 

2. Να μελετήςετε τα κράτη τησ Ευρώπησ b. Οδικόσ χάρτησ διαδρομών 

3. Να δείτε τα προϊόντα που παράγει η Γαλλία c. Γεωφυςικόσ χάρτησ 

4. Να βρείτε ποια διαδρομή πρζπει να 

ακολουθήςετε για να μεταβείτε από τη Λαμία 

ςτην Αθήνα 

d. Πολιτικόσ χάρτησ 
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Β. Σηνλ παξαθάησ πνιενδνκηθό ράξηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ απόιπηε ζέζε ηνπ 

θηεξίνπ ηνπ ΟΤΔ θαη ηε ζρεηηθή ζέζε σο πξνο ην θηήξην ηεο Παηδαγσγηθήο 

Αθαδεκίαο, κε βάζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο ππμίδαο. 

 

   

 

 

ΘΔΜΑ 3ο: ΔΙΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΔΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Α. Πνηα είλαη ε αηηία γηα ηελ έληνλε ζεηζκηθή θαη εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

Διιάδα; 

Β. Να αλαθέξεηε δπν νθέιε πνπ είλαη δπλαηόλ λα απνθνκίδνπλ νη θάηνηθνη ησλ 

πεξηνρώλ ηνπ θόζκνπ, όπνπ ππάξρνπλ εθαίζηεηα. 

 

 

ΘΔΜΑ 4ο: ΚΛΙΜΑ 

Α. Γπν από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο παγθνζκίσο είλαη ε 

Διβεηία θαη ε Διιάδα. Να εμεγήζεηε πσο ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ θάζε ρώξα 

θαζνξίδεη ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνύ πνπ είλαη αλεπηπγκέλνο θαηά θύξην ιόγν ζηε ρώξα 

απηή. 

Β. Να αλαθέξεηε ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ωθεάληνπ θαη ηνπ Ηπεηξσηηθνύ 

θιίκαηνο.  
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ΘΔΜΑ 5ο: ΜΔΟΓΔΙΟ 

 

 

Α. Να αλαθέξεηε ηα πέληε κεγαιύηεξα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ. 

Β. Να νλνκάζεηε θαη λα ζεκεηώζεηε ζην ράξηε ηα ηξία αλνίγκαηα κε ηα νπνία ε 

Μεζόγεηνο επηθνηλσλεί κε γεηηνληθέο ζάιαζζεο. 

Γ. Πνηνο είλαη ν πνιύ ζεκαληηθόο ξόινο πνπ παίδνπλ ηα αλνίγκαηα απηά ζηε 

δηαηήξεζε ηεο Μεζνγείνπ; 

 

ΘΔΜΑ 6ο: ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 

Α. Πνηα όξγαλα ζπγθξνηνύλ ην «ζεζκηθό ηξίγσλν» πνπ δηακνξθώλεη ηηο λνκηθέο 

πξάμεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο; Αλαπηύμηε. 

Β. Πνηα είλαη ε αξκνδηόηεηα ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ;  

 

ΘΔΜΑ 7ο: ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ   

Πνηα είλαη ηα επηηεύγκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ράξε 

ζηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηώλ πνπ ηε ζπγθξνηνύλ; 

 

ΘΔΜΑ 8ο: ΠΟΣΑΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΔ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ  

Α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (Σ) αλ είλαη ζσζηέο θαη 

κε ην γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 

1. Ο κεγαιύηεξνο πνηακόο ηεο Δπξώπεο είλαη ν Βόιγαο. 

2. Τα πνηάκηα ηεο Ιηαιηθήο ρεξζνλήζνπ δελ είλαη νξκεηηθά. 

3. Η Ολέγθα είλαη ε κεγαιύηεξε επξσπατθή ιίκλε. 

4. Οη κεγαιύηεξεο επξσπατθέο ιίκλεο ζπλαληώληαη ζηε λόηηα Δπξώπε. 

5. Τα επξσπατθά πνηάκηα είλαη αξθεηά ζε αξηζκό ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηεο 

Δπξώπεο. 
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6. Τα πνηάκηα ησλ βόξεησλ πεξηνρώλ ηεο Δπξώπεο παγώλνπλ ζπρλά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα. 

Β. Πώο επεξεάδεη ν Βόιγαο ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο;  

 

ΘΔΜΑ 9ο: ΔΤΡΩΠΗ 

 

Α. Σεκεηώζηε ηξία θξάηε πνπ βξίζθνληαη ζηε δπηηθή Δπξώπε. 

Β. Σεκεηώζηε ηξία θξάηε πνπ βξίζθνληαη ζηε βόξεηα Δπξώπε. 

Γ. Πνπ βξίζθνληαη θπξίσο νη πνιύ αλαπηπγκέλεο ρώξεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 

από ηζρπξή νηθνλνκία; 

Γ. Πνπ βξίζθνληαη νη ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο ρώξεο;   
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Οδηγίερ για ηοςρ εξεηαζόμενοςρ 

1. Τα ζέκαηα λα κελ ηα αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο. 

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην επάλσ κέξνο ησλ 

θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο παξαδνζνύλ. Κακία άιιε ζεκείσζε δελ 

επηηξέπεηε λα γξάςεηε. 

3. Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ηελ θόιια θαη ηα 

θσηναληίγξαθα. 

4. Να απαληήζεηε ζηην κόλλα ζαρ ζηιρ έξι (6) από ηιρ εννιά (9) επωηήζειρ. 

5. Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηζόβαζκεο. 

6. Γηάξθεηα εμέηαζεο: Γύν (2) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

 

        

 

Ο Γηεπζπληήο                                                                       Ο εηζεγεηήο 

 

 

 

 

                                                                                                     Γηάλλεο   Γελλάδηνο  

 

 

 


