
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1o ΘΕΜΑ 

1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
1. Η Ομηρική Εποχή ονομάζεται επίσης:  

α. Μυκηναϊκή Εποχή. 

β. Ελληνιστική Εποχή. 

γ. Χρυσούς Αιών. 

δ. Σκοτεινοί Χρόνοι. 

 

2. Ο Δεύτερος Ελληνικός Αποικισμός οργανώθηκε κατά : 
α. την Αρχαϊκή Εποχή. 

β. την Κλασική Εποχή. 

γ. τα ελληνιστικά χρόνια. 

δ. τη Ρωμαϊκή περίοδο. 

 

3.  Με την Καλλίειο Συνθήκη: 
α. οι Πέρσες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας. 

β. Αθηναίοι και Σπαρτιάτες συνθηκολόγησαν. 

γ. Σπαρτιάτες και Πέρσες συνθηκολόγησαν. 

δ. οι Σπαρτιάτες παρέδωσαν τις ελληνικές πόλεις των παραλίων της Μ. Ασίας 

στους Πέρσες. 
 

4. Ο Περικλής θέλησε να επεκτείνει την εμπορική επιρροή των Αθηναίων: 
α. στην Πελοπόννησο. 

β. στη Δύση. 

γ. στην Κύπρο. 

δ. στην Αίγυπτο. 

 
5.  Την ηγεμονία των Ελλήνων μετά τους Σπαρτιάτες ανέλαβαν: 

α. οι Κορίνθιοι. 

β. οι Μακεδόνες. 

γ. οι Θηβαίοι. 

δ. οι Αθηναίοι. 
 

6. Το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια ήταν : 

α. το ολιγαρχικό. 

β. η απόλυτη μοναρχία. 

γ. μια μορφή βασιλείας που περιοριζόταν από βουλή. 
δ. η τυραννίδα. 
 

7. Η Δωδεκάδελτος αποτελεί καταγραφή του εθιμικού δικαίου : 

α. των Αθηναίων. 

β. των Ρωμαίων. 

γ. των Σπαρτιατών. 



δ. των Βυζαντινών. 
 

8. Ο Κάτων ο Τιμητής απέδιδε την ευθύνη της αλλοίωσης των ρωμαϊκών 

ηθών: 
α. στους πληβείους. 

β. στους Γράκχους. 

γ. στους Αιγυπτίους. 

δ. στους ΄Ελληνες.  
 

9. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος : 

α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας. 

β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας. 

γ. αδιαφόρησε για την ειρήνη και ασφάλεια του Ρωμαϊκού Κράτους. 

δ. αδιαφόρησε απολύτως για την ανάπτυξη της γεωργίας. 
 

10. Με τo Διάταγμα των Μεδιολάνων: 

α. μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού Κράτους στην Ανατολή. 

β. άρχισαν διωγμοί των ειδωλολατρών. 

γ. επιτεύχθηκε η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης. 

δ.επιβλήθηκε στη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η τετραρχία. 
  

(10 μονάδες) 
  

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: θολωτοί τάφοι, χορηγία. 

       (10+5 = 15 μονάδες) 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

 

2.α. A) Πώς χρησιμοποίησαν οι Αθηναίοι την Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία και B) πώς 

μετεξελίχθηκε σε ηγεμονία; 

         (15 μονάδες) 
 

2.β. Να αναφέρετε τρεις ενέργειες του Μ. Κωνσταντίνου που αποδεικνύουν την 

ευνοϊκή στάση του έναντι του Χριστιανισμού. 

         (10 μονάδες) 
 


