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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Η παρακολούθηση των πλημμυρών του Νείλου συνέβαλε στην ανάπτυξη:  

α. φιλοσοφικής σκέψης. 

β. της ιατρικής. 

γ. αστρονομικών και γεωμετρικών γνώσεων. 

δ. της πολυθεΐας.  

2. Η ελληνική αλφαβητική γραφή προέκυψε από: 

α. το φοινικικό αλφάβητο. 

β. τη Γραμμική Β΄ γραφή. 

γ. τα ιερογλυφικά. 

δ. το χαλκιδικό αλφάβητο. 

3. Φυλετική οργάνωση διατήρησαν στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού τους βίου: 

α. οι Αθηναίοι. 

β. οι Σπαρτιάτες. 

γ. οι Κορίνθιοι. 

δ. οι Αιτωλοί. 

4. Στην κλασική Αθήνα τα θεωρικά ήταν: 

α. τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές εορτές. 

β. το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο. 

γ. τα έξοδα της επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες εορτές. 

δ. τα έξοδα εξοπλισμού μιας τριήρους. 
 

5. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων υπέγραψαν : 

α. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος. 

β. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος. 

γ. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο ∆ιοκλητιανός. 

δ. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Κωνστάντιος Χλωρός. 
(5 μονάδες) 



(ΙΙ). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής, στην αρχή, ήταν επηρεασμένη από πρότυπα 

της Ανατολής. 

2. Μετά τους Περσικούς Πολέμους και για πενήντα περίπου χρόνια η Σπάρτη 

εξελίχθηκε σε ηγεμονική δύναμη. 

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

και το συμμαχικό ταμείο. 

4. Ο Εφιάλτης διαδέχτηκε τον Περικλή στην ηγεσία της δημοκρατικής 

παράταξης. 

5. Οι ιστορικοί Θουκυδίδης και Ξενοφών κατέγραψαν τα γεγονότα του 

Πελοποννησιακού Πολέμου. 
 

                         (5 μονάδες)  

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: άνακτας, διάταγμα του Καρακάλλα. 

(5+10=15 μονάδες) 
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2.α. Ποια ήταν η καινοτομία στην οργάνωση των Ελλήνων σε πόλεις-κράτη σε σχέση 

με τους Σουμέριους και ποια η σημασία της; 

(10 μονάδες) 

 

 
       2.β. Σε ποιους λόγους οφείλεται η ανάμειξη θρησκευτικών πεποιθήσεων και η 

εμφάνιση νέων λατρειών στην Ελληνιστική Εποχή; 

                                                                                                              (15 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


