
ΟΜΑΔΑ Α΄ 
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1.α. 

(Ι). Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

κάθε ιστορικής πληροφορίας από τις ακόλουθες: 

1. Στην αρχαία Αίγυπτο αναπτύχθηκε: 

α. η φιλοσοφική σκέψη. 

β. η πρακτική γεωμετρία. 

γ. η ποίηση. 

δ. το θέατρο. 

 

2. Ο άνακτας της Μυκηναϊκής Εποχής ήταν: 

α. ο διοικητής μιας περιφέρειας. 

β. ο ανώτατος άρχοντας. 

γ. ένας ευγενής σε ρόλο ακολούθου. 

δ. αρχιτεχνίτης των ανακτόρων. 

 

3. Στα αριστοκρατικά καθεστώτα των ελληνικών πόλεων-κρατών της Αρχαϊκής 

Εποχής την εξουσία κατείχαν: 

α. οι πλούσιοι. 

β. οι πλούσιοι με τους ευγενείς. 

γ. οι βασιλείς. 

δ. οι ευγενείς. 

 

4. Τη μακεδονική φάλαγγα συγκροτούσαν: 

α. οι ευγενείς 

β. οι ακοντιστές. 

γ. οι πεζέταιροι. 

δ. οι πελταστές. 

 

5. Οι δήμαρχοι στην αρχαία Ρώμη ήταν: 

α. κληρονομικοί άρχοντες με θρησκευτικές δικαιοδοσίες. 

β. οι άρχοντες που συγκέντρωναν όλες τις παλαιές βασιλικές εξουσίες.  

γ. άρχοντες εκλεγμένοι για ένα χρόνο και με κύριο έργο την προστασία των πληβείων 

από τις αυθαιρεσίες των πατρικίων. 

δ. άρχοντες που κατάρτιζαν τον κρατικό προϋπολογισμό. 

                                                                                                                    (5 μονάδες) 

 

(ΙΙ). Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, με την 

ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

 

1. Οι φαραώ της Αιγύπτου ήταν παράλληλα και ιερείς.  

2. Οι προϋποθέσεις ύπαρξης της αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους ήταν η 

ελευθερία, η αυτονομία και η αυτάρκεια.  

3. Η Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία είχε αρχικά την έδρα της στην Αθήνα. 

4. Οι εξουσίες του βασιλιά της αρχαίας Ρώμης ελέγχονταν από τη σύγκλητο και 

την εκκλησία του λαού. 



5. Ο Μ. Κωνσταντίνος έδωσε στο ρωμαϊκό πολίτευμα δημοκρατικότερο 

χαρακτήρα απ’ αυτό του Διοκλητιανού.  

                                                                                                          (5 μονάδες) 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: ισονομία, τριηραρχία. 

                                                                                                         (5+10=15 μονάδες) 

 

2
ο
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2.α. Ποιος ήταν ο ρόλος του πλήθους, των δημιουργών και των δούλων στο πλαίσιο 

της λειτουργίας του ομηρικού « οίκου»; 

                                                                                                                  (15μονάδες) 

2.β. Ποιο ήταν το σύστημα διακυβέρνησης στα Ελληνιστικά βασίλεια και ποιες 

συνέπειες είχε για τον πολίτη; 

                                                                                                                  (10 μονάδες) 

 


