
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

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

πληροφορίες : 

 

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

α. του  Περικλέους. 

β. του Θεμιστοκλέους. 

γ. του Μ. Αλεξάνδρου. 

δ. του Φίλιππου Β΄. 

 

2. Η μορφή της ελληνικής γλώσσας που προέκυψε και διαδόθηκε κατά τους 

Ελληνιστικούς Χρόνους οφείλεται:  

α. στη συγχώνευση της ιωνικής και της αττικής διαλέκτου. 

β. στην επικράτηση της δωρικής διαλέκτου. 

γ. στην επικράτηση της αττικής διαλέκτου. 

δ. στη συγχώνευση των ελληνικών διαλέκτων με βάση την αττική διάλεκτο. 
 

3. Οι ύπατοι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής δημοκρατίας : 

α.  εκπροσωπούσαν την εκτελεστική εξουσία της Πολιτείας. 

β. είχαν αναλάβει τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών. 

γ.  ήταν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πληβείων. 

δ. είχαν την επίβλεψη των ηθών. 

 

4. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος : 

α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας. 

β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας. 

γ. συγκέντρωσε τη διοίκηση όλων των επαρχιών του κράτους στα χέρια του. 

δ. ανέθεσε όλες τις εξουσίες του σε ένα συμβούλιο. 

 

5. Τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών έκλεισε: 
α. ο Διοκλητιανός. 

β. ο Μ. Κωνσταντίνος. 

γ. ο Ιουστινιανός. 

δ. ο Μ. Θεοδόσιος.                                                                                                             

(5 μονάδες) 

 

 
 

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

Σωστό ή Λάθος. 

1. Η Γραμμική Β΄ γραφή μας έχει δώσει συνεχή κείμενα με λογοτεχνικό περιεχόμενο. 

2. Οι ιστορικοί Θουκυδίδης και Ξενοφών κατέγραψαν γεγονότα του Πελοποννησιακού Πολέμου. 



3. Η έδρα της σχολής του φιλοσόφου Επίκουρου ήταν στην Πέργαμο. 

4. Οι αδελφοί Γράκχοι απέτυχαν στις πολιτικές επιδιώξεις τους. 

5. Ο Ιουστινιανός αντιμετώπισε με επιείκεια τα κατάλοιπα των αρχαίων θρησκειών.  

(5 μονάδες) 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Μυκηναϊκός πολιτισμός, πατρίκιοι. 

                                                       (5+10=15 μονάδες) 

 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

2.α. Να αναφέρετε τους οικονομικούς λόγους που οδήγησαν σε κρίση τις ομηρικές κοινότητες στα 

τέλη του 9
ου

 αι. π.Χ. 

                                                                                       (10 μονάδες) 

 

2.β. Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πελοποννησιακού Πολέμου για τις ελληνικές πόλεις; 

                                                                                                         (15 μονάδες) 


