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(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. Στην Γκίζα της Αιγύπτου οικοδομήθηκαν οι πυραμίδες του Χέοπος, του 

Χεφρήνος και του Μυκερίνου.  

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

Ερρίκο Σλήμαν. 

3. Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις, για την ύπαρξη της πόλης-κράτους, 

ελευθερία, αυτονομία και αυτάρκεια, οδήγησαν στην πολιτική ενοποίηση των 

Ελλήνων. 

4. Η λέξη τύραννος ήταν αιγυπτιακής προέλευσης. 

5. Στη μάχη της Ιμέρας οι Έλληνες της Δύσης αντιμετώπισαν τους 

Καρχηδόνιους. 
 

(5 μονάδες) 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες : 
 

1. Την Ελληνιστική Εποχή καταφεύγουν στις μεγαλουπόλεις για καλύτερη τύχη: 

α. οι δούλοι. 

β. οι γηγενείς εργάτες και μικροκαλλιεργητές. 

γ. οι δουλοπάροικοι. 

δ. οι έμποροι και βιοτέχνες. 

2. Η λοχίτιδα εκκλησία στην αρχαία Ρώμη: 

α. εκπροσωπούσε τους πατρίκιους . 

β. εκπροσωπούσε τους πληβείους. 

γ. εκπροσωπούσε το σύνολο των Ρωμαίων. 

δ. εκπροσωπούσε τους στρατευμένους Ρωμαίους. 

3. 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. 



 

4. Με το Διάταγμα των Μεδιολάνων: 

α. μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους στην Ανατολή. 

β. άρχισαν διωγμοί των ειδωλολατρών. 

γ. επιτεύχθηκε η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης. 

δ. επιβλήθηκε στη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η τετραρχία. 

5. Ο Ιουστινιανός : 

α. απέτρεψε τον εκφεουδαρχισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

β. συνέβαλε στον εκφεουδαρχισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

γ. στράφηκε εναντίον των Εβραίων. 

δ. συγκρούστηκε με τη χριστιανική εκκλησία. 

(5 μονάδες) 
 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: ισονομία, ύπατοι. 
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(5+10 =15 μονάδες) 

 

2. α. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Ελληνικού Αποικισμού στην 

οικονομία των πόλεων-κρατών; 

(10 μονάδες) 

 
 

2.β. Ποιες συνθήκες οδήγησαν στην ίδρυση της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας, πού ήταν η 

έδρα της και με ποιους όρους συμμετείχαν τα μέλη της; 

 
(15 μονάδες) 


