
ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

1ο ΘΕΜΑ 
 

1.α. 
 

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

 
 
 

1. Η παρακολούθηση των πλημμυρών του Νείλου βοήθησε τους Αιγύπτιους στην 
ανάπτυξη:  

α. φιλοσοφικής σκέψης.   
β. του μονοθεϊσμού.  
γ. δημοκρατικών αντιλήψεων.  
δ. αστρονομικών και γεωμετρικών γνώσεων. 

 

2. Ο «θησαυρός του Ατρέως» είναι το σπουδαιότερο δείγμα: 
α. μυκηναϊκού μεγάρου.  
β. πυραμίδας.  
γ. μυκηναϊκού ανακτόρου.  
δ. θολωτού τάφου στις Μυκήνες. 

 
3. Η Βουλή των Γερόντων κατά την Ομηρική Εποχή:  

α. δεν επηρέαζε καθόλου την άσκηση της βασιλικής 

εξουσίας.  

β. αντικατέστησε τη βασιλική εξουσία.  
γ. περιόρισε σταδιακά τη βασιλική εξουσία.  
δ. αποδυναμώθηκε βαθμιαία από τη βασιλική εξουσία. 

 

4. Η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις του Ελληνικού κόσμου ήταν 
συνέπεια:  

α. του Πελοποννησιακού Πολέμου.  
β. των Περσικών Πολέμων. 

γ. του Κορινθιακού Πολέμου. 

δ. της Θηβαϊκής Ηγεμονίας. 

 
5. Ήταν αντίθετος με την πολιτική της Πανελλήνιας Ιδέας 

α. ο Μ. Αλέξανδρος.  
β. ο Ισοκράτης.  
γ. ο  ημοσθένης. 

δ. ο  ίλιππος Β  . 

 
(5 μονάδες) 

 
 
 

(ΙΙ). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 
με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 



 

1. Ο Ερρίκος Σλήμαν πραγματοποίησε ανασκαφές στις Μυκήνες. 
 

2. Για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων ο βασιλεύς της Ομηρικής Εποχής 
συγκαλούσε σε σύνοδο το πλήθος. 

 

3. Ο Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος τελείωσε με τη σύναψη της Ανταλκιδείου 
Ειρήνης. 

 

4. Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου έγινε περισσότερο γνωστή για τον βωμό του Διός.  
 

5. Η ψήφιση των νόμων της Ρώμης και η εκλογή των κατώτερων αρχόντων 
αποτελούσαν δικαιοδοσία της λοχίτιδας εκκλησίας.  

(5 μονάδες) 
 

 

1.β. Να αποδώσετε το ιστορικό περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: θεωρικά, τιμητές. 
 

(5+10 =15μονάδες) 
 
 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

 

2.α. Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα του πολιτισμού της Ομηρικής Εποχής 
στον χώρο των γραμμάτων;  

(10 μονάδες) 

 

2.β. Να αναφέρετε ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό Κράτος κατά την εποχή 

του Περικλή από τη φορολογία και τις εισφορές των συμμάχων.  
(15 μονάδες) 


