
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

«σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Οι Αιγύπτιοι παρουσίαζαν τους θεούς τους με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι κάποιου ζώου.  

2. Η τέχνη της ομηρικής εποχής ονομάστηκε γεωμετρική.  

3. Η λειτουργία του θεσμού της πόλης-κράτους αποτέλεσε εμπόδιο για την πολιτιστική πορεία 

των Ελλήνων.  

4. Η ίδρυση αποικιών κατά  την αρχαϊκή εποχή ήταν επιχείρηση οργανωμένη εξ ολοκλήρου από 

τη μητρόπολη.  

5. Η εξόρυξη μεταλλεύματος στα ορυχεία της Αθήνας εκτελούνταν από Αθηναίους πολίτες και 

μετοίκους. 

(μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις: 

1. Ο «οίκος» αποτέλεσε μονάδα κοινωνικής συγκρότησης την: 

α. ομηρική εποχή 

β. αρχαϊκή εποχή 

γ. κλασική εποχή 

δ. ελληνιστική εποχή 

 

2. Στην ελληνιστική περίοδο, η εύκολη παροχή γραφικής ύλης από την επεξεργασία του φυτού 

πάπυρος συνέβαλε στη μεγάλη παραγωγή χειρογράφων στη Βιβλιοθήκη της: 

α. Αθήνας 

β. Αλεξάνδρειας 

γ. Αντιόχειας 

δ. Περγάμου 

 



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

χρόνους, οφείλεται στη(ν):  

α. συγχώνευση της αιολικής και της αττικής διαλέκτου 

β. επικράτηση της δωρικής διαλέκτου  

γ. επικράτηση της αττικής διαλέκτου 

δ. συγχώνευση των ελληνικών διαλέκτων, έχοντας ως βάση την αττική διάλεκτο  

 

4. Η περίοδος της βασιλείας στη Ρώμη τελείωσε το 509 π.Χ. με την εξέγερση των: 

β. πληβείων    

β. πελατών  

γ. πατρικίων 

δ. πελατών και πληβείων 
 

5. Ο Γάιος Γράκχος περιόρισε τις αυθαιρεσίες των συγκλητικών με τη(ν):  

α. συγκρότηση δικαστηρίων από ιππείς  

β. διανομή σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης  

γ. ίδρυση αποικιών  

δ. εφαρμογή του αγροτικού νόμου  

 (μονάδες 5) 

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των όρων: οπλιτική φάλαγγα, γραμματικοί (ελληνιστική 

εποχή).   

                                                                                                                      (μονάδες 9+6 = 15)  

  

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιες ενδείξεις συνηγορούν στην ύπαρξη ενιαίου μυκηναϊκού κράτους και ποια άποψη 

έχει διατυπωθεί για την πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου; 

                                                                             (μονάδες 12)  

2.β. Να περιγράψετε τον ρόλο που διαδραμάτισε ο στρατός στην κρίση του αυτοκρατορικού 

θεσμού τον 3ο αι. μ.Χ.     

  (μονάδες 13)  


