
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 

1.Την Αίγυπτο αποκάλεσε «δώρο του Νείλου»: 

α. ο Ακενατών. 

β. ο J. Champollion. 

γ. ο Ηρόδοτος. 

δ. ο Πτολεμαίος Ε'. 

 
2. Η πιο πρώιμη μορφή γραφής της ελληνικής γλώσσας είναι : 

α. η Γραμμική Β΄ γραφή. 

β. η ελληνική αλφαβητική γραφή. 

γ. η ιερογλυφική γραφή. 

δ. το φοινικικό αλφάβητο. 
 

 
3. Ελληνικά φύλα που μιλούσαν αιολική διάλεκτο μετακινήθηκαν κατά τον Πρώτο 
Ελληνικό Αποικισμό : 

α. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα απέναντι παράλια της Μ. Ασίας. 

β. στη Σάμο, Χίο και τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. 

γ. στη Μήλο, Κρήτη, Ρόδο, Κω και στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. 

δ. στον Εύξεινο Πόντο. 

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

α. οι Αθηναίοι. 

β. οι Σπαρτιάτες. 

γ. οι Κορίνθιοι. 

δ. οι Ακαρνάνες . 
 

5. Η βουλή των γερόντων κατά την Ομηρική Εποχή: 

α. δεν επηρέασε καθόλου την άσκηση της βασιλικής εξουσίας. 

β. αντικατέστησε τη βασιλική εξουσία. 

γ. περιόρισε σταδιακά τη βασιλική εξουσία. 

δ. αποδυναμώθηκε βαθμιαία από τη βασιλική εξουσία. 

6. Με την Καλλίειο Συνθήκη: 

α. οι Πέρσες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας. 

β. σταμάτησαν οι συγκρούσεις μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. 

γ. σταμάτησαν οι συγκρούσεις μεταξύ Αθηναίων και Μακεδόνων. 

δ. οι Σπαρτιάτες παρέδωσαν τις ελληνικές πόλεις των παραλίων της Μ. Ασίας στους 

Πέρσες. 



7. Ο αποικισμός των Θουρίων οφείλεται : 

α. στον Θεμιστοκλή. 

β. στον Εφιάλτη. 

γ. στον Κίμωνα. 

δ. στον Περικλή. 
 

8. Ηγεμονική θέση μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών μετά τον Πελοποννησιακό 

Πόλεμο απέκτησε: 

α. η Αθήνα. 

β. η Θήβα. 

γ. η Σπάρτη. 

δ. η Κόρινθος. 

 
9. Τη μακεδονική φάλαγγα συγκροτούσαν : 

α. οι ακοντιστές. 

β. οι ιππείς. 

γ. οι πεζέταιροι. 

δ. οι τοξότες. 

 

 
10. Ο Φίλιππος Β΄ επιβλήθηκε ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Ελλήνων στη μάχη: 

α. της Χαιρώνειας. 

β. της Μαντίνειας. 

γ. των Λεύκτρων. 

δ. της Ιμέρας. 

(10 μονάδες) 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: άνακτας, ισονομία, χορηγία. 

(5+5+5=15 μονάδες) 
 

2ο ΘΕΜΑ 

2. α. Πώς δημιουργήθηκαν τα ομηρικά έπη και ποιο ήταν το περιεχόμενό τους; 

(10 μονάδες) 
 

2.β. Πώς διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε την αυτοκρατορική περίοδο το ρωμαϊκό 

δίκαιο; 

(15 μονάδες) 


