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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Ποια νησιά ανήκουν στην Ισπανία; Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 

a) Balearic (Βαλεαρίδες) 

b) Canary (Κανάρια) 

c) Super  

d) a και b 

 

2. Ποιο είναι το μακρύτερο ποτάμι στην Ισπανία;Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 

a) Guadalquivir  

b) Duoro (Duero)  

c) Tagus (Tajo)  

d) Kisses (Besòs)  

 

3. Το ζεστό θερινό Μεσογειακό κλίμα στην Ισπανία χαρακτηρίζεται από ξηρό και 

ζεστό καλοκαίρι και δροσερούς ως ήπιους και υγρούς χειμώνες. 

a) Σωστό 

b) Λάθος 

 

4. Συμπληρώστε την πρόταση: Η Ισπανία είναι...... 

a) Δικτατορία 

b) Αναρχία 

c) Αστική Δημοκρατία 

d) Δημοκρατικό πολίτευμα 

 

5. Πόσες αυτόνομες κοινότητες έχει η Ισπανία; 

a) 5 

b) 17 

c) 23 

d) Δεν υπάρχουν αυτόνομες κοινότητες 

 

6. Πότε δημιουργήθηκε το Σύνταγμα, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνουν 

χώρα οι πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία; 

a) 1930 

b) 1970 

c) 1980 

d) 1978 

 

7. Η μορφή διακυβέρνησης της Ισπανίας είναι... 

a) Κοινοβουλευτική μοναρχία 

b) Κοινοβουλευτική δημοκρατία 

c) Κοινοβουλευτική αναρχία 
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8. Ποιο ήταν το όνομα του νομίσματος πριν το ευρώ: 

a) Peseta 

b) Duro 

c) Rubia 

d) Costosa 

 

9. Η Ισπανία είναι ακόμα η μεγαλύτερη παγκόσμια παραγωγός... 

a) Sangría 

b) Λεμονάδας 

c) Πορτοκαλιών 

d) Ελαιολάδου 

 

10. Ποια είναι η θρησκεία της μεγάλης πλειοψηφίας των Ισπανών; 

a) Ισλαμιστές 

b) Εβραίοι 

c) Χριστιανοί 

d) Άθεοι 

 

11. Η Πρωτοχρονιά είναι μεγάλη εορτή  αλλά είναι εθνική ή μόνο τοπική; 

a) Εθνική 

b) Τοπική 

 

12.  Τι εορτάζεται στις 11 Σεπτέμβρη; 

a) Ημέρα της Μαδρίτης 

b) Ημέρα της Ceuta 

c) Ημέρα της Καταλωνίας 

d) Ημέρα της Ευρώπης 

 

13. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να μπορεί κανείς να 

υιοθετήσει ένα παιδί: 

a) Αν οι βιολογικοί γονείς έχουν στερηθεί την κηδεμονία δικαστικά. 

b) Αν οι βιολογικοί γονείς έδωσαν συγκατάθεση για την υιοθεσία. Σε 

περίπτωση νεογνού, οι βιολογικοί γονείς πρέπει να δώσουν συγκατάθεση 

τουλάχιστον 30 μέρες μετά την ημερομηνία γέννησης  

c) Αν το παιδί εγκαταλήφθηκε και η ταυτότητα των γονέων είναι άγνωστη. Αν 

το παιδί εγκαταλήφθηκε κατά τη γέννα, μπορεί να υιοθετηθεί μετά από 30 

μέρες, νοουμένου ότι η μητέρα δεν το αναζήτησε στο διάστημα αυτό 

d) Όλες οι ανωτέρω 

 

14. Για να καταχωρήσει κάποιος πολιτικό γάμο στην Ισπανία, οι σύντροφοι 

πρέπει να έχουν ελάχιστη ηλικία: 
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a) 18 ετών 

b) 17 ετών  

c) 16 ετών 

d) 19 ετών 

 

15. Πώς λέγεται ο εθνικός χορός της Καταλωνίας; 

a) Flamenco 

b) Sevillana 

c) Salsa dance 

d) Sardana 

 

16. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δωρεάν για όλα τα παιδιά μεταξύ 6 και 

16 ετών; 

a) Ναι 

b) Όχι 

 

17. Συμβάσεις ονοματοδοσίας: 

a) Τα παιδιά στην Ισπανία λαμβάνουν όνομα, που ακολουθείται από το 

επώνυμο του πατέρα και μετά της μητέρας  

b) Υπάρχει η έννοια του μεσαίου ονόματος αν και το πρώτο όνομα είναι κάποιες 

φορές σύνθετο από 2 ονόματα -  π.χ.:  José Luis 

c) Οι γυναίκες αλλάζουν το όνομά τους όταν παντρεύονται. 

d) Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές 

 

18. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση: 

a) Μια σημαντική πτυχή της προφορικής επικοινωνίας στα Ισπανικά είναι η 

επιλεκτική χρήση του επίσημου εσείς = tú (πληθ. vosotros) ή του οικείου 

εσύ = usted (πληθ. ustedes) 

b) Μια σημαντική πτυχή της προφορικής επικοινωνίας στα Ισπανικά είναι η 

επιλεκτική χρήση του επίσημου εσείς = usted (πληθ. ustedes) ή του οικείου 

εσύ =tú (πληθ. vosotros) 

 

19. Η Ισπανία είναι μια μεγάλη χώρα με πολλές περιοχές καθεμιά με τη δική της 

εκδοχή παραδοσιακής κουζίνας. Ποια πρόταση είναι σωστή; 

a) Με τόσα μίλια ακτογραμμή, δεν είναι έκπληξη που σε πολλά πιάτα 

κυριαρχεί το κρέας. 

b) Με καθόλου ακτογραμμή, δεν είναι έκπληξη που σε πολλά πιάτα 

κυριαρχούν τα θαλασσινά. 

c) Με τόσα μίλια ακτογραμμή, δεν είναι έκπληξη που σε πολλά πιάτα 

κυριαρχούν τα θαλασσινά. 
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20. Η διάσημη “Tortilla espanola” φτιάχνεται με: 

a) Ομελέτα με πατάτες και σκόρδο  

b) Ομελέτα με πατάτες και κρεμμύδια 

c) Ομελέτα με πατάτες και βασιλικό 

d) Ομελέτα με πατάτες και παπαγάλο 

 

21. Το “Pincho” είναι παραδοσιακό.... 

a) κρέας 

b) ψάρι 

c) θαλασσινό 

d) μικρό γεύμα 

 

22. Το βραδινό σερβίρεται τυπικά μεταξύ... 

a) 5 μ.μ. και μεσάνυχτα 

b) 6 μ.μ. και μεσάνυχτα 

c) 8 μ.μ. και μεσάνυχτα  

d) 9 μ.μ. και μεσάνυχτα 

 

23. Τυπικό χορτοφαγικό πιάτο της Καταλωνίας είναι η... 

a) Butifarra 

b) Escudella 

c) Escalivada 

d) Paella 

 

24. Τυπικό επιδόρπιο της Καταλωνίας... 

a) Crema Catalana 

b) Romesco 

c) Paellla 

d) Escalivada 

 

25. Τυπική σάλτσα της Καταλωνίας.... 

a) Paella 

b) Panellets 

c) Alioli 

d) Escalivada 

 

26. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην Καταλωνία; 

a) Μοτοποδήλατο 

b) Υγρός στίβος 

c) Γκολφ 

d) Ποδόσφαιρο 
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27.  Που διοργανώθηκαν οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες; 

a) Στη Βαρκελώνη 

b) Στη Μαδρίτη 

c) Στη Σεβίλλη 

d) Στη Βαλένθια 

 

28. Πώς ονομάζεται το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ισπανίας; 

a) El calcio 

b) La Liga 

c) La de siempre 

d) El robo 

 

29. Τι είναι οι “panellets”; 

a) Μικρά στρογγυλά γλυκά που φτιάχνονται από αμύγδαλα, ζάχαρη, αυγά και 

κουκουνάρια. Μπορούν να τυλιχθούν σε διάφορα περιβλήματα, αλλά τα 

παραδοσιακά τυλίγονται σε κουκουνάρι. 

b) Μοιάζουν με τη γαλλική Crème Brulée. Φτιάχνονται με ζάχαρη, κρόκους 

αυγού και κανέλα και πυρακτώνονται στην κορυφή. 

c) Σάλτσα από αμύγδαλα, ψητό σκόρδο, ελαιόλαδο και ξηρές κόκκινες πιπεριές. 

d) Μαλακό, ανάλατο κατσικίσιο τυρί που σερβίρεται με μέλι και κάποτε 

καρύδια 

 

30. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση: 

a) Παραδοσιακά, το μεσημεριανό είναι το μεγαλύτερο γεύμα στην Ισπανία. 

Σερβίρεται το απόγευμα κατά την ανάπαυλα, που τυπικά διαρκεί από 4–6 

μμ. 

b) Παραδοσιακά, το μεσημεριανό είναι το μεγαλύτερο γεύμα στην Ισπανία. 

Σερβίρεται το απόγευμα κατά την ανάπαυλα, που τυπικά διαρκεί από 2–5 

μμ.  

c) Παραδοσιακά, το μεσημεριανό δεν είναι το μεγαλύτερο γεύμα στην Ισπανία. 

Σερβίρεται το απόγευμα κατά την ανάπαυλα, που τυπικά διαρκεί από 2–5 

μμ.  

d) Παραδοσιακά, το μεσημεριανό δεν είναι το μεγαλύτερο γεύμα στην Ισπανία. 

Σερβίρεται το απόγευμα κατά την ανάπαυλα, που τυπικά διαρκεί από 4–6 

μμ. 


