
ΟΜΑΔΑ Α΄  

1
ο
 ΘΕΜΑ 

1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 

1. Ο J. Champollion αποκρυπτογράφησε τα ιερογλυφικά με τη βοήθεια: 

α. των πινακίδων της Γραμμικής Β΄ γραφής. 

β. των παπύρων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 

γ. της στήλης της Ροζέτας. 

δ. των τοιχογραφιών από τους τάφους των φαραώ. 

 

2. Ο Μυκηναϊκός κόσμος οργανώθηκε: 

α. σε πόλεις-κράτη. 

β. σε ενιαίο κράτος. 

γ. σε «ομοσπονδιακά» κράτη. 

δ. σε μια ναυτική αυτοκρατορία. 

 

3. Ο άνακτας της Μυκηναϊκής Εποχής ήταν: 

α. διοικητής περιφέρειας. 

       β. κύριος του ανακτόρου. 

γ.  ευγενής πολεμιστής. 

δ. ο επικεφαλής μιας ομάδας. 

 

4. Οικονομικά εξαρτώμενοι από διαφορετικούς «οίκους» της Ομηρικής Εποχής ήταν: 

α. οι άριστοι 

β. το πλήθος 

γ. οι δημιουργοί. 

δ. οι δούλοι. 
 

5. Οι βασικές προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης-κράτους ήταν: 

α. η ελευθερία, η αυτονομία, και η ισονομία. 

β. η ισηγορία, η ισονομία και η ελευθερία. 

γ. η ελευθερία, η αυτονομία και η αυτάρκεια. 

δ. η ελευθερία, η αυτονομία και η δημοκρατία. 
 

6. Η ανάμειξη των Περσών στις ελληνικές υποθέσεις ήταν συνέπεια: 

α. του Πελοποννησιακού Πολέμου. 

β. της Ανταλκιδείου Ειρήνης. 

γ. του Κορινθιακού Πολέμου. 

δ. των Περσικών Πολέμων. 
 

7. Ο Καλλίας ήταν: 

α. Σπαρτιάτης στρατηγός που πολέμησε εναντίον των Περσών. 

β. αρχηγός αθηναϊκής αποστολής για σύναψη συνθήκης με τους Πέρσες. 

γ. αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. 

δ. Αθηναίος πολιτικός που σύναψε συμφωνία με τους Σπαρτιάτες. 
 

8. Ο Περικλής θέλησε να επεκτείνει την εμπορική επιρροή της Αθήνας: 

α. στη Δύση. 

β. στην Περσία. 

γ. στην Αφρική. 

δ. στον Εύξεινο Πόντο. 
 



9. Ο Φίλιππος Β΄ στα βόρεια σύνορα του κράτους του αντιμετώπισε: 

α. τους Ηπειρώτες. 

β. τους Θράκες. 

γ. τους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες. 

δ. τους Ιλλυριούς και τους Παίονες. 
 

10. Ο Μ. Αλέξανδρος επεδίωξε: 

α. την ανάμειξη των Ελλήνων με τους λαούς της Ανατολής. 

β. τη διατήρηση της έχθρας ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες. 

γ. τη διατήρηση του θεσμού των σατραπειών με διοικητές μόνο  Έλληνες. 

δ. την εξάλειψη των συνηθειών και των παραδόσεων των λαών που κατάκτησε. 
 

(10 μονάδες) 

 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: στωική φιλοσοφία, πληβείοι. 
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  (5 +10=15 μονάδες) 

 

2. α. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Έλληνες στον Δεύτερο Αποικισμό; 

                                                                                                                  (15 μονάδες) 

 

 
2.β.  Α) Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης-κράτους τον 4

ο
 αι. π.Χ.; Β) Ποια ήταν η 

περσική πολιτική έναντι των Ελλήνων την περίοδο αυτή; 

                                                                                                                     (10 μονάδες) 

 

 

 

 


