
OMAΔΑ Α΄ 

1ο  ΘΕΜΑ  

1.α.   

(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη 

λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1.Ο φαραώ Αμένοφις Δ’, ο επονομαζόμενος και Ακενατών, ενίσχυσε την πολυθεΐα στην 

Αίγυπτο. 

2.Δείγματα της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής είναι μόνο οι οχυρωμένες ακροπόλεις. 

3.Οι βασιλείς του ελληνιστικού κόσμου ήταν κάτοχοι όλης της γης και του μεγαλύτερου 

μέρους της παραγωγής. 

4.Η ρωμαϊκή παράδοση δεν ανάγει την ίδρυση της Ρώμης στον Ρωμύλο.  

5.Ο Γάιος Γράκχος αύξησε τα χρόνια της στράτευσης και μείωσε τον στρατιωτικό μισθό. 

(μονάδες 5)  

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

ερωτήσεις: 

1. Ο Φίλιππος Β΄ επιβλήθηκε ως ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης που θα ένωνε τους Έλληνες με 

τη(ν):   

α. μάχη στη Μαντίνεια  

β. επανάληψη του συνεδρίου της Κορίνθου το 336 π.Χ.  

γ. μάχη στη Χαιρώνεια  

δ. μάχη στα Λεύκτρα  

   

2. Την ελληνιστική περίοδο ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν οι παρακάτω πόλεις:  

α. Πύλος, Ορχομενός, Τίρυνθα  

β. Αθήνα, Ρώμη, Θήβα   

γ. Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος.  

δ. Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμος   

    

3. Η μορφή της ελληνικής γλώσσας που προέκυψε και διαδόθηκε κατά τους ελληνιστικούς 

χρόνους οφείλεται στη(ν):   

α. συγχώνευση της ιωνικής και της αττικής διαλέκτου 



β. επικράτηση της δωρικής διαλέκτου  

γ. επικράτηση της αττικής διαλέκτου  

δ. συγχώνευση των ελληνικών διαλέκτων με βάση την αττική διάλεκτο 

  

4. Την περίοδο της βασιλείας στην Ρώμη τη δικαιοδοσία του βασιλιά έλεγχαν:  

α. η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού  

β. οι δήμαρχοι  

γ. οι ύπατοι  

δ. οι ύπατοι και οι δήμαρχοι  

  

5. Έφθασε στο ακραίο σημείο να αποστρέφεται καθετί ελληνικό ο:  

α. Γάιος Γράκχος  

β. Κάτων ο Τιμητής 

γ. Οκταβιανός  

δ. Τιβέριος Γράκχος 

(μονάδες 5)  

1.β. Να εξηγήσετε τους παρακάτω όρους: μέγαρο (μυκηναϊκής εποχής), Δωδεκάδελτος 

(ρωμαϊκή δημοκρατία-Res publica).  

                             (μονάδες 7+8 = 15)  

 

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν τους Έλληνες στον δεύτερο ελληνικό αποικισμό;  

   (μονάδες 15)  

2.β. Να αναφέρετε τα αίτια που προκάλεσαν τον Πελοποννησιακό πόλεμο.       

                            (μονάδες 10) 

  


