
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Η τέχνη των Ομηρικών χρόνων ονομάστηκε γεωμετρική. 

2. Το μετοίκιο ήταν ο φόρος που πλήρωναν οι Αθηναίοι πολίτες την 

Κλασική Εποχή.  

3. Η Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία είχε αρχικά ως έδρα τη Δήλο. 

4. Στο Συνέδριο της Κορίνθου, το 337 π.Χ., συμφωνήθηκε να ιδρυθεί 

Πανελλήνια Συμμαχία με ισόβιο αρχηγό τον Φίλιππο Β΄.  

5. Ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης πραγματοποίησε τον παράπλου των ακτών 

του Ινδικού ωκεανού. 

                                                                              (5 μονάδες)      

(ΙΙ). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες:  

1. Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου έγινε : 

α. στο τέλος της Κλασικής Εποχής. 

β. στο τέλος της Αρχαϊκής Εποχής. 

γ. στα Ελληνιστικά χρόνια. 

δ. στη Ρωμαϊκή Εποχή. 

 

2. Την Ελληνιστική Εποχή καταφεύγουν στις μεγαλουπόλεις για καλύτερη τύχη:  

α. οι δούλοι. 

β. οι γηγενείς εργάτες και μικροκαλλιεργητές. 

γ. οι δουλοπάροικοι. 

δ. οι έμποροι και βιοτέχνες. 
 

3. Ο πάπυρος χρησιμοποιούνταν ως γραφική ύλη : 

α. στην Αίγυπτο. 

β. στην Πέργαμο. 

γ. στην Αντιόχεια. 

δ. στην Αθήνα. 
 

 

4. Την εξουσία του βασιλιά κατά την περίοδο της βασιλείας στη Ρώμη περιόριζαν: 

α. η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού. 

β. οι δήμαρχοι. 

γ. οι ύπατοι. 

δ. οι ύπατοι και οι δήμαρχοι. 
 
5.  Ένα από τα κύρια επιτεύγματα της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού ήταν: 



α. η αποδυνάμωση της απόλυτης μοναρχίας. 

β. η θρησκευτική ανοχή. 

γ. ο εκφεουδαρχισμός της αυτοκρατορίας. 

δ. η κωδικοποίηση του δικαίου. 

                                                                 

(5 μονάδες) 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: Μυκηναϊκός Πολιτισμός, 

πατρίκιοι. 

        (5 +10 =15 μονάδες) 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

2.α.  Ποιες αντιλήψεις είχαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι για τους θεούς και ποιες για τον 

θάνατο; 

                                                                                            (15 μονάδες) 

 

2.β. Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης – κράτους τον 4
ο
 αι. π.Χ. και ποια ήταν η 

περσική πολιτική έναντι των Ελλήνων την περίοδο αυτή ;  

(10 μονάδες) 

 


