
                              

                                                                                               Σχολικό έτος 2013-2014 

                                                            

                                                                Γραπτές Πρoαγωγικές Εξετάσεις Περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 

 

                                                                                      Καρδίτσα   29/05/2014 

 

                                                               Εξεταζόμενο Μάθημα:  

                                                                                                

                                                                ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

                                                                Τάξη: Α  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Ονοματεπώνυμο Μαθήτριας/τή: …………………………………………………………………. 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο :  

Α) Να  χαρακτηρίσετε με  (Σ) κάθε σωστή και με (Λ) κάθε λανθασμένη από τις παρακάτω 

προτάσεις: 

 

1. Σ   -  Λ    Η έννοια ΄΄ φυσικοί  πόροι ΄΄ σχετίζεται με την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του                         

                    ανθρώπου 

2. Σ    - Λ    Ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μπορούν να ανακυκλωθούν ή να  

                    επαναχρησιμοποιηθούν.   

3. Σ   -  Λ    Οι προσπάθειες της ανθρωπότητας οφείλουν  να τείνουν στο να επιτύχουν την αειφόρο  

                     ανάπτυξη. 

 

4. . Σ   -  Λ   Η έλλειψη του νερού δεν επηρεάζει την παραγωγή των τροφίμων. 

5. . Σ   -  Λ   Το υγρό νερό μπορεί να διαλύσει πλήθος χημικών ενώσεων. 

6. . Σ   -  Λ  Το νερό όταν παγώνει συστέλλεται. 

 

 

       6Χ2 = 12 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

  

Β) Nα συμπληρώσετε τα κενά με τις σωστές λέξεις στις παρακάτω προτάσεις: 

 

1.Οι λειτουργίες της διαχείρισης περιλαμβάνουν τον ……………….., την  ……………….., την 

…………………., και τον………………….... . 

2. Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα είναι η ……………..  βροχή , το φαινόμενο του 

…………………., η τρύπα του ………………….. . και το φαινόμενο  ………………. . 

3. Το νερό χρησιμοποιείται στη ………………….. , τις …………………………. , τη 

……………………….., την ……………………. και για ……………………... και  

……………………… χρήση. 

 

 

       4+4+5=13 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

            ΣΥΝΟΛΟ: 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 

 

 

Περιφερειακή Διεύθυνση       

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καρδίτσας 

2
ο
 Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 



 

ΘΕΜΑ 2
ο
: 

 

Α) Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με την στήλη Β. 

 

ΣΤΗΛΗ Α     ΣΤΗΛΗ Β 

 

     1.Από φυτά. 

     2. Άνεμοι. 

     3.Καταλήψεις και εκχερσώσεις. 

Α1. Αβιοτικοί παράγοντες κινδύνου του δάσους.  4.Χιόνι. 

     5.Απο μύκητες. 

     6.Ληστρική Υλοτομία. 

     7.Τρόπος διαχείρισης. 

Α2. Βιοτικοί  παράγοντες κινδύνου του δάσους.  8.Ακραίες θερμοκρασίες. 

     9.Εργασίες εκμετάλλευσης. 

     10.Από έντομα. 

     11.Απόληψη  δευτερευόντων προϊόντων. 

Α3. Κίνδυνοι από τον ίδιο τον άνθρωπο.   12.Βοσκή  και κτηνοτροφία. 

     13.Πυρκαγιές. 

 

     13Χ1 = 13 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Β) Nα συμπληρώσετε τα κενά με τις σωστές λέξεις ή φράσεις στις παρακάτω προτάσεις: 

 

1.Τα δάση διακρίνονται σε …………………….. δάση, σε ……………………… δάση και σε 

……………………. δάση. 

2.Οι δασικές πυρκαγιές ανάλογα με τη θέση τους προς το έδαφος στο οποίο εκδηλώνονται διακρίνονται 

σε …………………………………  , σε …………………………….. και σε 

………………………………. . 

3.Η διαχείριση των υδατικών πόρων γίνεται με τη δημιουργία …………………………………, την 

……………………………., την ………………………………… και τον έλεγχο των 

………………………………. .  

     4Χ3 = 12 ΜΟΝΑΔΕΣ 

         ΣΥΝΟΛΟ: 25 ΜΟΝΑΔΕΣ    

ΘΕΜΑ 3
ο
: 

Α) Τι είναι η ανακύκλωση και τι η επαναχρησιμοποίηση ενός φυσικού πόρου  ; 12 ΜΟΝΑΔΕΣ 

    

Β) Τι είναι η ρύπανση και τι η ατμοσφαιρική ρύπανση  ;       

     Ποιοι είναι οι κυριότεροι ρυπαντές του αέρα  ;     13 ΜΟΝΑΔΕΣ 

                      ΣΥΝΟΛΟ: 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΘΕΜΑ 4
ο
: 

Α) Τι είναι η βιοποικιλότητα και πως διακρίνεται ανάλογα με το επίπεδο ζωής  ; 12ΜΟΝΑΔΕΣ 

Β) Να περιγράψετε τον υδρολογικό κύκλο ή κύκλο του νερού   13 ΜΟΝΑΔΕΣ 

           ΣΥΝΟΛΟ: 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

   ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ    

     

  

 

    

 

 

 

 


