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1.α. 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 

1. Η ανώτερη κοινωνική τάξη στην αρχαία Ρώμη την περίοδο της βασιλείας ήταν : 
α. το πλήθος.  

β. οι πληβείοι. 
γ. οι πελάτες. 
δ. οι πατρίκιοι. 
 

2. Η Δωδεκάδελτος αποτελεί καταγραφή του εθιμικού δικαίου :  
α. των Αθηναίων. 
β. των Ρωμαίων. 
γ. των Σπαρτιατών. 

δ. των Βυζαντινών. 
 

3. Ο Ρωμαίος δικτάτορας προερχόταν από :  

α. τους υπάτους. 
β. τους τιμητές. 
γ. τους δημάρχους. 

δ. τους 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. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων  υπέγραψαν : 

α. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Διοκλητιανός. 
β. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος. 
γ. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος. 
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. Το ελληνικό αλφάβητο προέκυψε από το φοινικικό με την προσθήκη συμφώνων. 

2. Οι κούροι και οι κόρες ήταν τα πρώτα μεγάλα αγάλματα  της αρχαίας ελληνικής 

τέχνης.  

3. Η Καλλίειος Συνθήκη ονομάστηκε και Κιμώνειος Ειρήνη. 



4. Ο Εφιάλτης διαδέχθηκε τον Περικλή στην ηγεσία της δημοκρατικής παράταξης της 

Αθήνας.  

5. ΄Αμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ήττα των Σπαρτιατών και 

η αναγνώριση της Αθηναϊκής Ηγεμονίας. 

                   (5 μονάδες) 
 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: μέγαρο (Μυκηναϊκής Εποχής), Πρώτος 

Ελληνικός Αποικισμός. 
         (10+5=15 μονάδες)  
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2.α. Α) Πώς οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν την Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία; Β) Πώς η 

Συμμαχία μετεξελίχθηκε σε Ηγεμονία; 
                 (15 μονάδες) 

 

2.β. Ποιο ήταν το διοικητικό σύστημα που επέβαλε ο Διοκλητιανός και πώς 

οργανώθηκε; 
         (10 μονάδες) 

           
 


