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1.α.   
(Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 
 

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

κάλυψη των αναγκών των πολιτών της.  

2. Οι τύραννοι συνήθως ήταν ευγενείς και αναρριχήθηκαν στην εξουσία χάρη στην 

υποστήριξη των κατώτερων κοινωνικών ομάδων.  

3. Η πρώτη απόπειρα εισβολής των Περσών στην Ελλάδα κατέληξε σε καταστροφή 

του στόλου τους στο Αρτεμίσιο. 

4. Οι λειτουργίες ήταν έκτακτες εισφορές που επέβαλαν οι Αθηναίοι στους συμμάχους 

τους.  

5. Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης ήταν ιστορικός της Eλληνιστικής Eποχής.  

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Δωριείς, κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό, εγκαταστάθηκαν: 

α. σε νησιά του Αιγαίου και στη Νοτιοδυτική Μ. Ασία. 

β. σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. 

γ. στην Ιταλική χερσόνησο. 

δ. στον Εύξεινο Πόντο. 
 

2. Ως Κλασική Εποχή ορίζουν οι ιστορικοί : 

α. την περίοδο από το τέλος του Μυκηναϊκού πολιτισμού μέχρι το τέλος των Περσικών 

Πολέμων. 
β. την περίοδο από το τέλος των Περσικών Πολέμων έως και τον θάνατο του Μ. 

Αλεξάνδρου. 
γ. τον «Χρυσούν Αιώνα του Περικλέους». 

δ. την εποχή των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου. 
 

3. Οι «τριακοντούτεις σπονδαί» ήταν: 

α. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε ΄Ελληνες και Πέρσες. 

β. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Αθηναίους και Κορίνθιους. 

γ. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες. 

δ. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Μακεδόνες και Πέρσες. 

 
 
 
 



4.  Ο Πειραιάς χτίστηκε σύμφωνα με τα πολεοδομικά σχέδια : 

α. του Μέτωνα. 

β. του Ιπποκράτη. 

γ. του Αρχιμήδη. 

δ. του Ιππόδαμου. 

 

5. Την άνοδο και την πτώση της Θηβαϊκής Ηγεμονίας έκριναν οι μάχες : 

α. στα Λεύκτρα και την Μαντίνεια. 

β. στις Θερμοπύλες και την Ιμέρα. 

γ. στο Αρτεμίσιο και τη Μυκάλη. 

δ. στη Μαντίνεια και τη Χαιρώνεια. 

         (5 μονάδες) 
 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: γεωμετρική τέχνη, Ανταλκίδειος Ειρήνη. 

        (5+10 =15 μονάδες) 
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2.α. Πώς καλύπτονταν οι ανάγκες της διοίκησης στην αρχαία Αίγυπτο; 
 

         (10 μονάδες) 
 
2.β. Ποιες ήταν οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις που επέβαλε ο Οκταβιανός και ποιο 

αποτέλεσμα είχαν; 

         (15 μονάδες) 
 


