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1.α. 

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

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Η στήλη της Ροζέτας, χάρη στην οποία έγινε δυνατή η αποκρυπτογράφηση 

των ιερογλυφικών, είχε χαραγμένο ένα κείμενο που υμνούσε τον Μ. Αλέξανδρο. 

2.   Η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ γραφής πραγματοποιήθηκε από τον 

Ερίκο Σλήμαν. 

3. Η οργάνωση των ανθρώπων σε πόλεις κατά την Αρχαϊκή Εποχή στην Ελλάδα ήταν 

ένα νέο ιστορικό φαινόμενο.   

4. Η εργασία στα ορυχεία της Αθήνας της Κλασικής Εποχής εκτελούνταν κυρίως από 

δούλους. 

5. Ο Φίλιππος Β' έκοψε χρυσό νόμισμα, τον στατήρα. 

                                                                                                      (5 μονάδες) 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Την Ελληνιστική περίοδο ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν οι παρακάτω πόλεις : 

α. Πύλος, Ορχομενός, Τίρυνθα. 

β. Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Νικομήδεια. 

γ. Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος. 

δ. Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμος.  
 

2. Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης στο ιστορικό του έργο ασχολήθηκε με τους λόγους: 

α. που οδήγησαν στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. 

β. που οδήγησαν στους Περσικούς Πολέμους. 

γ. της επικράτησης των Ρωμαίων. 

δ. της επικράτησης των Μακεδόνων. 
 

3. Υπεύθυνοι γα τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών ήταν: 

α. οι δήμαρχοι. 

β. οι ύπατοι. 

γ. οι τιμητές. 

δ. οι πραίτωρες. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Με τον αγροτικό νόμο του Τιβέριου Γράκχου :  

α. προβλεπόταν η αναδιανομή της δημόσιας γης στους ακτήμονες. 

β. ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ρωμαϊκού εθιμικού δικαίου. 

γ. θεμελιώθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα της Ρώμης. 

δ. οργανώθηκε η εγκατάσταση αγροτών στις κατακτημένες από τους Ρωμαίους 

περιοχές. 
 

5. Η τετραρχία ως διοικητικό σύστημα: 

α. διατήρησε προς στιγμή την ακεραιότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

β. συνέβαλε στον οριστικό χωρισμό της αυτοκρατορίας. 

γ.  θεσπίστηκε από τον Ιουλιανό. 

δ. θεσπίσθηκε από τον Μ. Κωνσταντίνο. 

  (5 μονάδες) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: βασιλεύς (Μυκηναϊκής Εποχής), Κοινή 

ελληνική ή κοινή. 

                                                               (5+10 =15 μονάδες) 
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2.α. Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα του πολιτισμού της Ομηρικής Εποχής 

στον χώρο των γραμμάτων; 

                                                                                                 (10 μονάδες) 

2.β. Ποια ήταν τα κύρια γεγονότα της πρώτης και της δεύτερης οργανωμένης 

εκστρατείας των Περσών κατά των Ελλήνων;  

                                                                   (15 μονάδες) 

 


