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ΘΕΜΑ 1                            

– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που 

συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 2) 

1. Η αεριώδης µάζα που περιβάλει τη Γη ονοµάζεται: 

α. Λιθόσφαιρα  

β. Ατµόσφαιρα      

γ. Υδρόσφαιρα   

δ. Βιόσφαιρα    

   

ΘΕΜΑ 2 

- Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις (Μονάδες 4) 

a) Η ηπειρωτική κατωφέρεια ξεκινά από εκεί όπου τελειώνει η υφαλοκρηπίδα.  (      ) 
 

b) Η υφαλοκρηπίδα διακόπτεται από ανυψώσεις (σαν οροσειρές) τις µεσοωκεάνιες 

ράχες.    (      ) 
 

c) Η αβυσσική πεδιάδα είναι επίπεδος ωκεάνιος πυθµένας που βρίσκεται µετά την 

ηπειρωτική κατωφέρεια. (       ) 
 

d) Η τάφρος είναι ένα βύθισµα του πυθµένα µε σχετικά απότοµες πλευρές. (       )   
 

ΘΕΜΑ 3 

• Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που 

αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι 

τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ                (Μονάδες 4) 
 

                        ΣΤΗΛΗ Ι                                                               ΣΤΗΛΗ ΙΙ                                                                      

α……. Εαρινή ισηµερία                       1.- Ο Βόρειος πόλος έχει 24 ώρες νύχτα    

β. …....Χειµερινό ηλιοστάσιο              2.- Η µέρα είναι ίση µε τη νύχτα και ξεκινά το Μάρτιο   

γ. …….Φθινοπωρινή ισηµερία             3.- Η µέρα είναι ίση µε τη νύχτα και ξεκινά το Σεπτέµβριο      

δ. …….Θερινό ηλιοστάσιο                  4.- Ο Βόρειος πόλος έχει 24 ώρες µέρα   

 

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι περιλαµβάνει η υδρόσφαιρα; (Μονάδες 3) 

2. Να περιγράψετε από τι εξαρτάται η θερµοκρασία του αέρα. (Μονάδες 3) 
 

3. Προκειµένου να ταξινοµήσουµε τους ποταµούς στηριζόµαστε στα  χαρακτηριστικά τους όπως το 

Μήκος, το ∆έλτα, οι Εκβολές, η Λεκάνη απορροής και η Παροχή. Επιλέξτε τρία από τα πέντε 

χαρακτηριστικά του ποταµού και αναλύστε τα.  (Μονάδες 4) 
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