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ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Θέμα 1: Πετρώματα και απολιθώματα 

α) Τι είναι τα πετρώματα και τι τα απολιθώματα; 

β) Ποια είναι τα βασικά είδη πετρωμάτων; Πώς 

δημιουργούντα; 

γ) Να εξηγήσετε με ποιόν τρόπο γνωρίζουμε ότι πριν 

εκατομμύρια χρόνια κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι στον 

πλανήτη. 

§ Β4.1, Κ. Αποστολόπουλος 

Θέμα 2: Τα ηφαίστεια και οι λιθοσφαιρικές πλάκες  

α) Να περιγράψετε τον τρόπο δημιουργίας  των ηφαιστείων.     

β) Με βάση τους χάρτες που ακολουθούν να αναφέρετε ποια είναι η διαφορά ως προς την 

προέλευση της ηφαιστειότητας που παρουσιάζεται στον Ελλαδικό χώρο σε σχέση με αυτήν 

της Ισλανδίας;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Να αναφέρετε τα  αποτελέσματα της σύγκρουσης της ευρασιατικής πλάκας με την 

αφρικανική.     

§ Β4.3, Γ. Ρογδάκης 
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Θέμα 3: Οι λιθοσφαιρικές πλάκες 

α) Τι είναι οι λιθοσφαιρικές  πλάκες;  

β) Να σχεδιάσετε τους τρόπους μετακίνησησης των λιθοσφαιρικών πλακών; 

γ) Ποια γεωλογικά φαινόμενα εξηγούμε με τη μετακίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών; 

§ Β4.3, Κ. Αποστολόπουλος 

Θέμα 4  

α) Να αναφέρετε τις συνέπειες που έχει ο σεισμός στον άνθρωπο και τις επιπτώσεις στις  

κατασκευές. 

β) Να αναφέρετε ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού. 

§ Β4.3, Γ. Ρογδάκης 

 

Θέμα 5: Εξωγενείς δυνάμεις 

α) Ποιες δυνάμεις ονομάζονται ενδογενείς;  

β) Να περιγράψετε τη δράση των εξωγενών δυνάμεων στις έξι εικόνες που ακολουθούν: 

 
§ Β4.3, Κ. Αποστολόπουλος 

Θέμα 6 

«Πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια εκδηλώθηκε έντονη ηφαιστειακή 

δραστηριότητα στο χώρο του Βορείου Αιγαίου. Στην κεντρική Λέσβο δημιουργήθηκαν τότε 

μεγάλα ηφαιστειακά οικοδομήματα. Πρόκειται για τα ηφαίστεια της Βατούσας, του 

Λεπετύμνου, της Άγρας της Ανεμώτιας και του Μεσοτόπου, με ηφαιστειακούς θόλους και 

πολλά διαφορετικά σημεία εξόδου των ηφαιστειακών υλικών. Σήμερα τα 2/3 της έκτασης 

της Λέσβου καλύπτονται από ηφαιστειακά πετρώματα που δημιουργήθηκαν την περίοδο 

από 21 έως 16 εκατομμύρια χρόνια πριν.»  

Με βάση το σχολικό εγχειρίδιο και το συμπληρωματικό 

κείμενο να προσπαθήσεις να εξηγήσεις  

α) την ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Λέσβο και 

β) τη δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου, το οποίο 

αποτελεί προστατευόμενο φυσικό μνημείο και το 2004 

εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. 

§ Β.4.3, Α. Αποστολίδου 
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Θέμα 7: Η κατανομή του πληθυσμού 

α) Με τη βοήθεια του χάρτη να απαντήσεις στις ερωτήσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      i) Ποιες είναι οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη; Γιατί συμβαίνει αυτό; 

      ii) Οι περισσότεροι άνθρωποι κατοικούν στην ενδοχώρα ή σε παράκτιες περιοχές; Γιατί 

συμβαίνει αυτό; 

β) Τι δείχνει καθεμία από της πληθυσμιακές 

πυραμίδες Α και Β του διπλανού σχήματος;  

γ) Ποια από τις δύο πληθυσμιακές πυραμίδες είναι 

εγγύτερα στα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της 

Ελλάδας; Να εξηγήσετε την απάντησή σας  

§ (Γ1.2) και Γ1.3, Κ. Αποστολόπουλος 

Θέμα  8: Ηλικιακές πυραμίδες  

α) Σε ποια ερωτήματα προσπαθούν να απαντήσουν οι δημογράφοι μελετώντας τον 

πληθυσμό μιας περιοχής; 

β) Να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας όσο αφορά τον πληθυσμό του Αφγανιστάν, της 

Τουρκίας, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας αφού πρώτα παρατηρήσετε τις πληθυσμιακές 

πυραμίδες των χωρών αυτών. 

γ) Κατά την άποψη σας ποια είναι τα αίτια του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα; 

§ Γ1.3,  Γ. Ρογδάκης 
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Θέμα 9: Φυσικοί πόροι – Αιολική ενέργεια  

α) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της χρήση αιολικής ενέργειας;  

β) Κατά την γνώμη σας η Ελλάδα είναι μία χώρα που θα μπορούσε να αξιοποιήσει την 

αιολική ενέργεια; Εάν ναι, ποιες περιοχές της Ελλάδας είναι καταλληλότερες για την 

κατασκευή ανεμογεννητριών; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

§ Γ2.1,  Γ. Ρογδάκης 

Θέμα 10: Φυσικοί πόροι – Ορυκτά καύσιμα 

α) Από ποιες ουσίες αποτελείται το φυσικό αέριο και από ποιες το πετρέλαιο;  

β) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του φυσικού αερίου σε σχέση με τους 

γαιάνθρακες και το πετρέλαιο; Πως πραγματοποιείται η μεταφορά του; Να αναφέρετε τους 

τρόπους με τους οποίους αξιοποιείται στην Ελλάδα. 

§ Γ2.1,  Γ. Ρογδάκης  

 

Θέμα 11  Φυσικοί πόροι – Συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργιας 

α) Με ποιο τρόπο δημιουργούνται οι γαιάνθρακες; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;  Ποια 

είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της  χρήσης τους;  

β) Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν κοιτάσματα λιγνίτη; Με ποιον τρόπο 

εκμεταλλευόμαστε τα κοιτάσματα λιγνίτη στην χώρα μας; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και 

ποια τα μειονεκτήματα του λιγνίτη ως καύσιμο; 

γ) Ποια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας θα πρότεινες να χρησιμοποιήσουμε στη χώρα μας αντί 

για τον λιγνίτη; Να εξηγήσεις γιατί.                                                                                    

§ Γ2.1,  Γ. Ρογδάκης 

 

Θέμα 12: Προβλήματα που ζητούν απαντήσεις 

α) Να περιγράψεις τη ζωή των 

ανθρώπων σε έναν οικισμό στην 

Αφρική και σε μια Ευρωπαϊκή 

μεγαλούπολη.  

β) Ποιους φυσικούς πόρους 

αξιοποιεί η κάθε μία από τις 

παραπάνω περιοχές; 

γ) Να δώσεις τρία (3) παραδείγματα που να δείχνουν ότι η σημασία των φυσικών πόρων 

αλλάζει. 

δ) Τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων από τη μία μεριά εξαντλούνται από την άλλη 

ρυπαίνουν. Να γράψεις ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα υπέρ της αξιοποίησης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

§ Γ2.3, Κ. Αποστολόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Θέμα 1:  Σεισμοί 

α) Ποια προληπτικά 

μέτρα πρέπει να 

παίρνουμε για την 

προστασία από 

τους σεισμούς; 

β) Πώς πρέπει να 

αντιδρούμε την ώρα 

του σεισμού i) στο σπίτι; ii) στο σχολείο; 

γ) Τι κάνουμε αμέσως μετά το σεισμό i) στο σπίτι; ii) στο σχολείο;  

δ) Τι είναι το τσουνάμι; Πώς δημιουργείται;  

ε) Να περιγράψετε τις συνέπειες που είχε το τσουνάμι που χτύπησε την πόλη Φουκουσίμα 

της Ιαπωνίας το 2011.  

Μαθήματα 9 και 10, Κ. Αποστολοπουλος 

Θέμα 2:  Ηφαίστεια 

α) Γιατί οι θέσεις των 

σημαντικότερων ενεργών 

ηφαιστείων της Ευρώπης 

συμπίπτουν με τα όρια των 

λιθοσφαιρικών πλακών;  

β) Να εξηγήσετε γιατί ενώ η 

σύγκρουση των λιθοσφαιρικών 

πλακών Αφρικής – Ευρασίας γίνεται 

νότια της Κρήτης το ηφαιστειακό 

τόξο του Αιγαίου είναι αρκετά 

Βορειότερα της Κρήτης; 

γ) Γιατί οι άνθρωποι κατοικούν σε περιοχές που γειτνιάζουν με ενεργά ηφαίστεια; Ποια 

είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των περιοχών αυτών; 

δ) Να γράψετε ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα με τίτλο: «Σαντορίνη η απαράμιλλη 

ομορφιά της καλντέρας». 

Μαθήματα 9 και 10, Κ. Αποστολοπουλος 

 

Θέμα 3:  Το δίκαιο της θάλασσας 

Εισαγωγικό Κείμενο 

Τι είναι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) 

Η ΑΟΖ ως έννοια υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας 

και οι κανονισμοί που την διέπουν περιλαμβάνονται στη νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της 

Θάλασσας, του 1982. Πρόκειται, ουσιαστικά, για εξέλιξη των ρυθμίσεων που μέχρι τότε 

περιλαμβάνονταν στο Διεθνές Δίκαιο Αλιείας, προκειμένου να συμπεριληφθούν και νέες 

οικονομικές και άλλες δραστηριότητες, τις οποίες μπορούν να ενεργήσουν παράκτια κράτη. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ΑΟΖ του παράκτιου κράτους 

μπορεί να φθάσει τα 200 ναυτικά μίλια από την αιγιαλίτιδας ζώνης. Δικαίωμα σε ΑΟΖ 

διαθέτουν και τα νησιά που είναι στην επικράτεια ενός κράτους εφόσον συντηρούν από 

μόνα τους ζωή. Το εύρος των 200 ναυτικά μίλια αυτό υπόκειται σε περιορισμούς όταν οι 

ΑΟΖ παράκτιων κρατών επικαλύπτονται. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται οριοθέτηση, είτε 
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κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των γειτονικών κρατών είτε με παραπομπή της διαφοράς σε 

δικαστήριο ή διαιτησία. 

Η Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν διαθέτει ΑΟΖ γιατί δεν έχει κάνει τη σχετική διακήρυξη. 

Βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Δεν έχει 

καθορίσει ΑΟΖ ούτε έχει διαπραγματευθεί για την οριοθέτησή της με Τουρκία και Ιταλία. 

Έφρασε σε συμφωνία πριν από μερικά χρόνια με την Αλβανία, η οποία όμως έχει 

«παγώσει», έπειτα από ακυρωτική απόφαση του εκεί Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Στην ΑΟΖ του το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα όσον αφορά την 

εξερεύνηση και τη διαχείριση των φυσικών πηγών ζώντων ή μη, των υδάτων, του βυθού και 

του υπεδάφους της θάλασσας, αλλά και στην εξερεύνηση και την οικονομική εκμετάλλευση 

των ρευμάτων και των υπερκείμενων της θάλασσας ανέμων. Το παράκτιο κράτος έχει, 

επίσης, δικαιοδοσία για τοποθέτηση και χρήση τεχνητών νησιών, έχει όμως και την 

υποχρέωση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση. Τα 

κυριαρχικά δικαιώματα, που αφορούν κατά κύριο λόγο οικονομικούς σκοπούς, δεν 

σημαίνουν πλήρη κυριαρχία και, ως εκ τούτου, πέρα από τα όσα προβλέπονται από τη 

Σύμβαση, συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και εντός της ΑΟΖ οι κανόνες που 

ισχύουν για τις ανοιχτές θάλασσες. 

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει ξεκάθαρα την οριοθέτηση της ΑΟΖ της Ελλάδας και της 

Κύπρου με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Η πρόβλεψη της Αποκλειστικής Οικονομικής 

Ζώνης απαγορεύει στην Τουρκία να χρησιμοποιήσει τα ίδια επιχειρήματα που προβάλλει 

για την υφαλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου, ότι δηλαδή τα νησιά μας δεν διαθέτουν 

υφαλοκρηπίδα ή ότι "κάθονται" πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας. Επιπλέον, η νέα 

Σύμβαση έχει καταργήσει τη γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 12 Δεκεμβρίου 1988, η Κύπρος προχώρησε στην επικύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για 

το Δίκαιο της Θάλασσας. Το Φεβρουάριο του 2003 και τον Ιανουάριο του 2007, η Κύπρος 

υπέγραψε συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και το Λίβανο, αντίστοιχα. 

Η συμφωνία βασίζεται στη διεθνώς αποδεκτή αρχή της μέσης γραμμής και τους όρους της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τον Δεκέμβριο του 2010 ακολούθησε η 

υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των 

δύο χωρών. Παράλληλα, η Κύπρος εγκαινίασε στις 16 Φεβρουαρίου 2007 τον πρώτο γύρο 

υποβολής αιτήσεων αδειών έρευνας και αδειών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

(υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου), ο οποίος έληξε στις 16 Ιουλίου 2007. Σημαντικός 

αριθμός διεθνών εταιρειών επέδειξε ενδιαφέρον και δόθηκαν σε αυτές σχετικές 

πληροφορίες. 
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Η Τουρκία, αν και δεν υπέγραψε αλλά και ούτε επικύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το 

Δίκαιο της Θάλασσας, υιοθέτησε περί το τέλος του 1986 ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα και 

ήρθε σε συμφωνία με την τότε Σοβιετική Ένωση για τις επικαλυπτόμενες περιοχές, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μέσης γραμμής. Αργότερα άρχισε συνομιλίες με την 

Βουλγαρία και την Ρουμανία για το ίδιο θέμα και ήρθε σε παρόμοια συμφωνία που είχε 

συνάψει με τους Σοβιετικούς. Έτσι, ενώ η Τουρκία έχει προχωρήσει σε συνεργασία με 

παρευξείνια κράτη στην οριοθέτηση της ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα – μιας "κλειστής ή 

ημίκλειστης θάλασσας", όπως και η Μεσόγειος – αρνείται να πράξει το ίδιο και στη 

Μεσόγειο, τη στιγμή που η ίδια δημιούργησε προηγούμενο στη Μαύρη Θάλασσα. 

Κλειδί στην οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ είναι το Καστελόριζο, νησί το οποίο κατοικείται 

και, κατά συνέπεια, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι διαθέτει Αποκλειστική 

Οικονομική Ζώνη. Με βάση την αρχή της μέσης γραμμής, το σύμπλεγμα του Καστελόριζου 

εξασφαλίζει την επαφή της ελληνικής με την κυπριακή ΑΟΖ. Οι δύο αυτές παρεμβάλλονται 

μεταξύ τουρκικής και αιγυπτιακής, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την τουρκική ΑΟΖ 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Προς το παρόν, όμως, ελληνική ΑΟΖ δεν υπάρχει, επειδή η 

Αθήνα δεν την έχει ανακηρύξει. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ένα παράκτιο κράτος 

αποκτάει ΑΟΖ με μονομερή δήλωση ανακήρυξης. Στη συνέχεια, συνάπτει συμφωνίες 

οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη. Εάν δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία οριοθέτησης, ο 

τρόπος με τον οποίο οι γειτονικές χώρες λύνουν τη διαφορά τους είναι με παραπομπή στο 

Διεθνές Δικαστήριο.  

α) Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της Βόρειας θάλασσας. 

β) Την δεκαετία του 1960 ανακαλύφθηκαν υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και 

φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. Ποιες χώρες έχουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης 

των κοιτασμάτων αυτών; Με βάση ποιο δίκαιο; Πόσο ωφελήθηκε η οικονομία τους;  

γ) Πώς προσδιορίζεται η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ενός κράτους; Ποια είναι η 

ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και γιατί είναι σημαντική; 

Μαθήματα 13 και 14, Κ. Αποστολοπουλος 

 

Θέμα 4: Η Μεσόγειος θάλασσα 

Α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιο το μέγιστο βάθος της και σε ποια περιοχή 

βρίσκεται 

Β) Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου είναι η μεγάλη της αλατότητα. Καθώς 

νερό της Μεσογείου εισβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών του Εύξεινου 

Πόντου, βυθίζεται και ρέει στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας ως ποταμός. Οι διαστάσεις 
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αυτού του ποταμού συναρπάζουν: αν αυτός ο ποταμός ήταν χερσαίος, θα ήταν ο 6
ος

 σε 

μήκος και παροχή νερού παγκοσμίως. 

Να κάνετε μία μικρή έρευνα σχετικά με τα υποθαλάσσια ποτάμια και τις λίμνες και να 

δημιουργήσετε μία αφίσα ενημέρωσης των συμμαθητών σας σχετικά με το φαινόμενο 

αυτό. 

Πηγή: http://www.tovima.gr/world/article/?aid=346650 

Μάθημα 14, Α. Αποστολίδου 

 

Θέμα 5:  Το κλίμα της Ευρώπης 

α) Να αναφέρετε 2 - 3 παράγοντες που επηρεάζουν ισχυρά το κλίμα των πόλεων που 

ακολουθούν: 

        i) Αθήνα,     ii) Λονδίνο,      iii) Κίεβο.   

γ) Δίνονται τα κλιματογράμματα των πόλεων Α, Β και Γ  

      i) Ποια περίοδο παρατηρούνται οι περισσότερες βροχοπτώσεις και ποια οι λιγότερες 

βροχοπτώσεις, σε κάθε πόλη, και ποια η τιμή τους σε mm;              

      ii) Ποια περίοδο παρατηρούνται οι υψηλότερες θερμοκρασίες και ποια οι χαμηλότερες 

θερμοκρασίες, σε κάθε πόλη, και ποια η τιμή τους σε 
ο
C;              

iii) Να εξηγήσετε ποιο διάγραμμα αντιστοιχεί σε πόλη με μεσογειακό κλίμα, ποιο σε 

πόλη με ωκεάνιο κλίμα και ποιο σε πόλη με ηπειρωτικό κλίμα. 

γ) Να περιγράψετε τη βλάστηση που αναμένετε να υπάρχει γύρω από τις πόλεις αυτές. 

δ) Σε ποια από τις πόλεις αυτές θα θέλατε να ζείτε; Να εξηγήσετε γιατί. 

Μάθημα 19, Κ. Αποστολοπουλος 

 

 

Θέμα 6: Τα ποτάμια και οι λίμνες στη ζωή των ευρωπαίων 

α)  Πόσοι και ποιοι είναι οι πλωτοί ποταμοί της Ευρώπης;  

Β) Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας ποταμός για να 

είναι πλωτός;  

Γ) Ποια τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των 

παρακείμενων περιοχών; 

Δ) Αφού πραγματοποιήσετε μία σχετική έρευνα, να 

αναπτύξετε σε μία παράγραφο 150 λέξεων την άποψή σας  για 

τη μη ύπαρξη πλωτών ποταμών στην Ελλάδα.                                             

Μάθημα 22, Α. Αποστολίδου  
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Θέμα 7:  Χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης 

α) Στις ανεπτυγμένες ή στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι εντονότερη η αστικοποίηση; Πόσο 

έντονη είναι στη χώρα μας; 

β) Ποια είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αστικοποίησης; 

γ) Οι Ευρωπαϊκές χώρας παρουσιάζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, δηλαδή 

αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες εξαιτίας της άνισης κατανομής (λίγοι νέοι πολλοί 

υπερήλικές) και της μείωσης του πληθυσμού τους. Ποιες είναι οι δυσχέρειες αυτές; 

δ) Γιατί, κατά την άποψη σας, οι κάτοικοι των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών επιλέγουν 

να κάνουν λίγα παιδιά (1 ή 2) ενώ οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων χωρών (π.χ. Πακιστάν, 

Ινδία, Νιγηρία, Αίγυπτος) επιλέγουν να κάνουν πολλά παιδιά;  

Μάθημα 30, Κ. Αποστολοπουλος 

Θέμα 8: Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης 

Α) Με ποια κριτήρια δομούνταν οι ευρωπαϊκές πόλεις στο παρελθόν; 

β) Ποια είναι η γεωγραφική κατανομή των σύγχρονων πόλεων; 

Γ) Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η θέση και ο τρόπος δόμησης των σύγχρονων πόλεων;  

Μάθημα 33, Α. Αποστολίδου  

Θέμα 9: Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας  

«Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν οριστεί οι 

ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό 

περιβάλλον. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο 

άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. 

Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες και η χρήση τους δεν ρυπαίνει 

το περιβάλλον»:  

Να γράψετε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα (100-150 λέξεις) 

στο οποίο:  

α) Θα υποστηρίζετε ότι πρέπει η χώρα μας να στραφεί στη  χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας. 

β) Θα υποδεικνύετε, με επιχειρήματα, δύο (2) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατάλληλες 

για τη χώρα μας. 

Πηγή: http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/contents.htm (Πηγές 

ενέργειας) 

Μάθημα 42, Α. Αποστολίδου  

 

 

 


