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ΕΕππααννααλληηππττιικκόό  δδιιααγγώώννιισσμμαα  σστταα  μμααθθήήμμαατταα  1122--1188  
ττηηςς  ΕΕννόόττηηττααςς  22

11.. ΧΧααρραακκττήήρριισσεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΣΣ)),,  αανν  εείίννααιι  σσωωσσττέέςς,,  κκααιι
μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΛΛ)),,  αανν  εείίννααιι  λλααννθθαασσμμέέννεεςς::

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν 
έλιωσαν οι παγετώνες.

β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές 
της Ευρώπης.

γ. Η Μαύρη Θάλασσα βρέχει τις νοτιοανατολικές ακτές της 
Ευρώπης.

δ. Η αλιεία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη σε ευρωπαϊκά κράτη 
που βρίσκονται στον Ατλαντικό Ωκεανό, στη Βόρεια και 
στη Βαλτική Θάλασσα.

22.. ΧΧααρραακκττήήρριισσεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΣΣ)),,  αανν  εείίννααιι  σσωωσσττέέςς,,  κκααιι
μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΛΛ)),,  αανν  εείίννααιι  λλααννθθαασσμμέέννεεςς::

α. Η Βόρεια Θάλασσα είναι ο θαλάσσιος δρόμος που συνδέει 
τη Φινλανδία με τη βόρεια Ευρώπη.

β. Το Ταλίν είναι σημαντικό λιμάνι της Βαλτικής Θάλασσας.
γ. Η Βαλτική αποτελεί τη μόνη διέξοδο της Λετονίας στη θάλασσα.
δ. Η Βόρεια Θάλασσα είναι ανοικτή και αβαθής, ενώ η Βαλτική 

κλειστή και βαθιά.

33.. ΧΧααρραακκττήήρριισσεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΣΣ)),,  αανν  εείίννααιι  σσωωσσττέέςς,,  κκααιι
μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΛΛ)),,  αανν  εείίννααιι  λλααννθθαασσμμέέννεεςς::

α. Ο μεσογειακός βορράς είναι οικονομικά λιγότερο αναπτυγμένος 
από τον μεσογειακό νότο.

β. Στους μεσογειακούς λαούς είναι κοινή η αντίληψη ότι η 
Μεσόγειος είναι το κοινό τους σπίτι.

γ. Σε ελάχιστες περιόδους της ιστορίας η Μεσόγειος αποτέλεσε 
τμήμα της ίδιας επικράτειας.

δ. Σήμερα, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις αγωνίζονται  
για την επιβίωση της Μεσογείου ως μιας καθαρής και βιώσιμης 
μελλοντικά θάλασσας.

44.. ΤΤιι  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίδδρραασσηη  ττοουυ  ααννάάγγλλυυφφοουυ  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  ππεε--
ρριιοοχχώώνν  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς;;

55.. ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  φφυυσσιιοογγννωωμμίίαα  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  ββοουυννώώνν;;

karidi
Typewritten Text
Από το βιβλίο Γεωλογία-Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου του Ά. Ασλανίδη.Για να δείτε το βιβλίο πατήστε εδώ.

http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=573675


ΕΕππααννααλληηππττιικκόό  δδιιααγγώώννιισσμμαα  σστταα  μμααθθήήμμαατταα  1199--2244  
ττηηςς  ΕΕννόόττηηττααςς  22

11.. ΠΠοοιιοο  εείίννααιι  σσεε  γγεεννιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς  ττοο  κκλλίίμμαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς;;  ΠΠοοιιοοιι  εεππιιμμέέρροουυςς  κκλλιι--
μμααττιικκοοίί  ττύύπποοιι  δδιιααμμοορρφφώώννοοννττααιι;;

22.. ΠΠοοιιοοιι  εεππιιμμέέρροουυςς  κκλλιιμμααττιικκοοίί  ττύύπποοιι  δδιιααμμοορρφφώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ
εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττοο  κκλλίίμμαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς;;

33.. ΧΧααρραακκττήήρριισσεε  ττιιςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν,,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  τταα  γγρράάμμ--
μμαατταα  ((ΒΒ))  γγιιαα  όόσσεεςς  ααφφοορροούύνν  ττοονν  ΒΒόόλλγγαα  κκααιι  ((ΔΔ))  γγιιαα  όόσσεεςς  ααφφοορροούύνν  ττοονν  ΔΔοούύ--
ννααββηη..

α. Πηγάζει από τον Μέλανα Δρυμό στη Γερμανία.
β. Ο ταμιευτήρας Ρίμπινσκ, που κατασκευάστηκε στη ροή του, 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες της Ευρώπης.
γ. Είναι ένας ποταμός γίγαντας, ήρεμος και με πλούσια νερά.
δ. Είναι το διεθνές ποτάμι της Ευρώπης.
ε. Συνδέει, μέσω διωρύγων,  τη Λευκή Θάλασσα με τη Μαύρη.

στ. Συνδέει, μέσω διωρύγων, τη Μαύρη Θάλασσα με τη Βόρεια.

44.. ΠΠοοιιαα  πποοττάάμμιιαα  μμααςς  εείίννααιι  δδιιαασσυυννοορριιαακκάά  κκααιι  ττιι  ιισσχχύύεειι  γγιι’’  ααυυττάά;;

55.. ΠΠοοιιοοςς  ττύύπποοςς  ββλλάάσσττηησσηηςς  εεππιικκρρααττεείί  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς;;  

TO ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 6-11
της Ενότητας 2

11.. Το συμπέρασμα που προκύπτει, από τη μελέτη των ορογενέσεων, είναι πως η ση-
μερινή μορφή της Ευρώπης, άρα και της Ελλάδας, αποτελεί ένα στιγμιότυπο στη
γεωλογική ιστορία του πλανήτη. Δυνάμεις που βρίσκονται βαθιά μέσα στη Γη και
εκδηλώνονται με φυσικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, είναι αυ-
τές που δημιουργούν τα βουνά στην ήπειρο στην οποία ζούμε. 
Για παράδειγμα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο:
• Η απομάκρυνση της βορειοαμερικανικής από την ευρασιατική λιθοσφαιρική

πλάκα συνέβαλε πριν από λίγα, σχετικά, εκατομμύρια χρόνια στη δημιουρ-
γία της Ισλανδίας.

• Η σύγκρουση της ευρασιατικής με την αφρικανική πλάκα είναι πιθανό να
οδηγήσει μετά από μερικά εκατομμύρια χρόνια στην εξαφάνιση της Μεσο-
γείου.

22.. α – Λ, β – Λ, β – Λ, γ – Λ.
33.. 1 – β, 2 – γ, 3 – α, 4 – δ.
44.. Ο σεισμός είναι  ένα φυσικό φαινόμενο που δεν πρόκειται να σταματήσει όσο

κινούνται οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Εκδηλώνεται ξαφνικά και τις περισσότερες
φορές χωρίς προειδοποίηση. Το ότι ζούμε σε μια χώρα με υψηλή σεισμικότητα
δεν πρέπει να μας κάνει να φοβόμαστε. Αντίθετα, πρέπει να εξοικειωθούμε με
τους σεισμούς, πρέπει να μάθουμε να ζούμε μ’ αυτούς, να συνειδητοποιήσουμε
ότι είναι κομμάτι της ζωής μας. 

Η αντισεισμική  κατασκευή των σπιτιών και των άλλων κτιρίων, η γνώση της
κατάλληλης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια ενός σεισμού (αποφυγή πανικού
και επίδειξη ψυχραιμίας) και, γενικότερα, η λήψη κάθε δυνατού μέσου προστα-
σίας έναντι αυτού του φυσικού φαινομένου είναι, ενδεικτικά, ενέργειες που μπο-
ρούν να συμβάλουν στο να αντιμετωπίσουμε ανώδυνα και με μικρό οικονομικό
κόστος έναν σεισμό.

55.. 1 – γ, 2 – α, 3 – ε, 4 – β, 5 – δ.

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18
της Ενότητας 2

11.. α – Λ, β – Λ, γ – Σ, δ – Σ.
22.. α – Λ, β – Σ, γ – Σ, δ – Λ.                            
33.. α – Λ, β – Σ, γ – Λ, δ – Σ.
44.. Σε παλαιότερες εποχές το ανάγλυφο ήταν καθοριστικό για την ανάπτυξη μιας πε-

ριοχής ή μιας χώρας της Ευρώπης. Αυτό συνέβαινε επειδή οι κοινωνίες ήταν ορ-
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ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΕΝΟΤΗΤΑ 2

γανωμένες με βάση την αγροτική οικονομία, στην οποία οι πεδινές εκτάσεις εί-
ναι πολύτιμες για καλλιέργειες ή για βοσκή. 

Στις μέρες μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η τεχνολογική πρόο-
δος, η ύπαρξη ορυκτών και μεταλλευμάτων, ο τουρισμός είναι μερικοί παράγο-
ντες οι οποίοι καθορίζουν την οικονομική παρουσία μιας χώρας στη διεθνή σκη-
νή, και έτσι το ανάγλυφο είναι πια ένας μόνο από αυτούς τους παράγοντες. 

Δεν είναι λοιπόν ασυνήθιστο ορεινές χώρες της ηπείρου μας να είναι πολύ
πλούσιες και αναπτυγμένες, ενώ πεδινές χώρες να υπολείπονται οικονομικά λό-
γω διάφορων συνθηκών (πολιτικών, κοινωνικών κ.ά.), που προκάλεσαν καθυ-
στέρηση στην ανάπτυξή τους.

55.. Η φυσιογνωμία των ελληνικών βουνών προσδιορίζεται από τα εξής:
• Τα περισσότερα ελληνικά βουνά είναι δύσβατα και πετρώδη, κατάλληλα μόνο

για βοσκοτόπια. Μάλιστα, η ανάγκη εξεύρεσης καλλιεργήσιμης γης οδήγησε
παλαιότερα τους ανθρώπους να χτίζουν τα χωριά τους στις πλαγιές των βουνών,
ώστε τα πεδινά σημεία να καλλιεργούνται, αλλά και να καλλιεργούν τις πλαγιές
με αναβαθμίδες ή «πεζούλες». Οι αντίξοες συνθήκες ευθύνονται και για το ότι
οι ορεινοί οικισμοί της χώρας μας είναι λιγοστοί και με λίγους κατοίκους.

• Τα βουνά της χώρας μας έχουν φυσικό πλούτο μοναδικό στην Ευρώπη. Πολ-
λά από αυτά είναι πολύτιμοι βιότοποι για ζώα και φυτά και γι’ αυτό αποτελούν
προστατευόμενες περιοχές. 

• Οι φυσικές ομορφιές των βουνών μας αποτελούν τα τελευταία χρόνια πόλο
έλξης επισκεπτών, ενώ η δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων και η ανάπτυξη
του εναλλακτικού τουρισμού (πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία βουνού,
διαβίωση σε αγροκτήματα κ.ά.) δίνουν πλέον τη δυνατότητα οικονομικής άν-
θησης σε αρκετές ορεινές περιοχές. 

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 19-24
της Ενότητας 2

11.. Το κλίμα της Ευρώπης είναι σε γενικές γραμμές εύκρατο, εκτός από τις βόρειες
περιοχές της ηπείρου, όπου είναι πολικό, και τις πολύ ορεινές, όπου είναι ορει-
νό (κλίμα ύψους). Βέβαια, το κλίμα, αν και γενικά εύκρατο, διαφοροποιείται από
περιοχή σε περιοχή.

Στην Ευρώπη διαμορφώνονται οι ακόλουθοι επιμέρους κλιματικοί τύποι:
• Εύκρατο ωκεάνιο κλίμα.
• Εύκρατο μεταβατικό κλίμα.
• Εύκρατο ηπειρωτικό κλίμα.
• Εύκρατο μεσογειακό κλίμα.
• Πολικό κλίμα.
• Ορεινό κλίμα
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

22.. Στην Ελλάδα διαμορφώνονται οι ακόλουθοι κλιματικοί τύποι:
• Θαλάσσιο μεσογειακό κλίμα.
• Χερσαίο μεσογειακό κλίμα.
• Μεταβατικό κλίμα.
• Ορεινό κλίμα.

33.. α – Δ, β – Β, γ – Β, δ – Δ, ε – Β, στ – Δ.
44.. Τέσσερα σημαντικά ποτάμια που διαρρέουν την Ελλάδα ( Έβρος, Νέστος, Στρυ-

μόνας, Αξιός) πηγάζουν από γειτονικές χώρες, αποτελώντας διακρατικά-διασυ-
νοριακά ποτάμια. Για να εξασφαλίσει η χώρα μας τις απαιτούμενες ποσότητες
νερού από τα ποτάμια αυτά, συνάπτει συμφωνίες με αυτές τις χώρες (Βουλγαρία
και Π.Γ.Δ.Μ.).

55.. Στη χώρα μας η βλάστηση που επικρατεί είναι κυρίως η μεσογειακή, η οποία
εκτείνεται σε υψόμετρο έως 500 μέτρα.  Όταν επικρατούν τα πουρνάρια, οι α -
ρι ές κ.ά., η βλάστηση ονομάζεται μακία.  Όταν επικρατούν το θυμάρι, η ρίγανη
κ.ά., ονομάζεται φρυγανική. Υπάρχουν επίσης δάση φυλλοβόλων και κωνοφό-
ρων δέντρων.

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 25-32
της Ενότητας 3

11.. 1 – δ, 2 – α, 3 – ε, 4 – β, 5 – γ.
22.. α – Ο, β – Ε, γ – Ο, δ – Ε, ε – Ο, στ – Ο, ζ – Ε, η – Ε, θ – Ο, ι – Ε. 
33.. Με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή  Ένωση η Ελλάδα, μεταξύ άλλων:

• Ενίσχυσε αποτελεσματικά την αμυντική και τη διπλωματική θέση της στη νο-
τιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στη διεθνή σκηνή.

• Εξασφάλισε, μέσω της συνεχούς χρηματοδότησης από την Ε.Ε. στο πλαίσιο
της κοινοτικής κοινωνικής συνοχής, την απαραίτητη οικονομική στήριξη για
την αποκατάσταση των παλαιών ή την κατασκευή νέων βασικών υποδομών
και  προώθησε τη σύγκλιση της οικονομίας της με τις υπόλοιπες χώρες της
Ένωσης.

• Στήριξε αποφασιστικά και συνέβαλε αποτελεσματικά στην ένταξη της Κύ-
πρου στην Ε.Ε.

44.. α – Λ, β – Σ, γ – Σ, δ – Σ.
55.. Κοινά πολιτισμικά στοιχεία των λαών της Ευρώπης είναι το νομικό σύστημα, η

θρησκευτική ελευθερία, η προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων, η ελευθερία
της έκφρασης, η απόρριψη του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων κ.ά. Το
χαμηλό ποσοστό αναλφαβητισμού, το δημοκρατικό πολίτευμα σε όλα τα ευρω-
παϊκά κράτη, η κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων είναι μερικά ακόμη χα-
ρακτηριστικά του κοινού πολιτισμικού υπόβαθρου των Ευρωπαίων. 
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