
 

 

 

 
1.α. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

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

γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε 

πρόταση. 

1. Στα κέντρα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού κατασκευάστηκαν ανάκτορα με 

ισχυρή οχύρωση. 

2. Ο βασιλιάς της Ομηρικής Εποχής για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων 

συγκαλούσε το πλήθος. 

3. Η αυτάρκεια της πόλης- κράτους σχετιζόταν με την παραγωγή αγαθών για την 

κάλυψη των αναγκών των πολιτών της. 

4. Τα θεωρικά ήταν μέτρο του Κίμωνα που παρείχε στους Αθηναίους τη 

δυνατότητα της δωρεάν εισόδου στο θέατρο. 

5. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος έληξε με ήττα των Σπαρτιατών. 

(5 μονάδες) 
 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 
1. Το κείμενο της στήλης της Ροζέτας:  

α. μας παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη της ιατρικής στην Αίγυπτο.  

β. αναφέρεται στη λατρεία του θεού Ρα.  

γ. αναφέρει τις προσπάθειες του φαραώ Αμένοφι Δ΄ να εξαλείψει την πολυθεΐα.  

δ. υμνούσε τον Πτολεμαίο Ε΄, βασιλιά της Αιγύπτου.  

 
2. Ένα από τα ενοποιητικά στοιχεία του Μυκηναϊκού Κόσμου ήταν: 

α. οι κοινές θρησκευτικές δοξασίες. 

β. η συγκέντρωση των ανακτορικών κέντρων σε ενιαίο γεωγραφικά χώρο. 

γ. η οργάνωση ενιαίου κράτους με κεντρική εξουσία. 

δ. η ένωσή τους ενάντια στην απειλή που προερχόταν από τους Λαούς της Θάλασσας. 

 
3. Κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό, Δωριείς μετακινήθηκαν : 

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

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

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

δ. στη δυτική Μεσόγειο. 

 
4. Ο 5ος π.Χ. αιώνας ονομάζεται «Χρυσούς αιών…» : 

α. του Περικλέους. 

β. του Θεμιστοκλέους. 

γ. του Μ. Αλεξάνδρου. 

δ. του Φίλιππου Β΄. 



5. Ο Περικλής θέλησε να επεκτείνει την εμπορική επιρροή των Αθηναίων: 

α. στην Πελοπόννησο. 

β. στη Δύση. 

γ. στην Κύπρο. 

δ. στην Αίγυπτο. 
 

(5 μονάδες) 
 

     1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: δημιουργοί (Ομηρική Εποχή), Κλασική 

Εποχή. 

 

 

 

 

2ο ΘΕΜΑ 

(10 +5=15 μονάδες) 

 
 

 

2.α. Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό; 
 

(10 μονάδες) 
 

2.β. Ποιες ήταν οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις που επέβαλε ο Οκταβιανός και 

ποιο αποτέλεσμα είχαν; 
 

(15 μονάδες) 


