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1.α. 

(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 αρχαία Αίγυπτο βασιλικοί υπάλληλοι συγκέντρωναν ένα ποσοστό της γεωργικής 

παραγωγής για τον φαραώ. 

2. Η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ γραφής απέδειξε την ελληνικότητα του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού. 

3. Ανώτατος άρχοντας ενός μυκηναϊκού ανακτόρου ήταν ο βασιλεύς. 

4. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος οφείλεται στα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των δύο 

σημαντικότερων πόλεων της Ελλάδας, της Αθήνας και της Σπάρτης. 

5. Τα θεωρικά ήταν τα έξοδα μιας επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες  γιορτές.  

                                                                                             (5 μονάδες) 

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

ιστoρικές πληροφορίες:  

 

1. Την Ελληνιστική περίοδο τα κτήρια προβάλλουν το μεγαλείο : 

α. των ηγεμόνων. 

β. των πόλεων- κρατών. 

γ. των καλλιτεχνών. 

δ. των θεών. 

 

2. Η ίδρυση της Ρώμης, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποδίδεται: 

α. στους  Αιγυπτίους. 

β. στους ΄Ελληνες αποίκους. 

γ. στους Δωριείς. 

δ. στους Ετρούσκους. 

 

3. Η συνέλευση των στρατευμένων πολιτών της Ρώμης ονομαζόταν: 

α. φρατρική εκκλησία. 

β. φυλετική εκκλησία. 



γ. λοχίτιδα εκκλησία. 

δ. σύγκλητος. 

 

 

 

  4. Στο πλαίσιο της τετραρχίας ο Διοκλητιανός κυβέρνησε:  

α. το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας με έδρα τη Νικομήδεια της 

Βιθυνίας. 

β. την περιοχή των Βαλκανίων με έδρα το Σίρμιο, στη σημερινή Σερβία. 

γ. τη Δύση με έδρα το Μιλάνο. 

δ. τη Γαλατία με έδρα τους Τρεβήρους. 

 

5. Η καταστολή της Στάσης του Νίκα έγινε από τον αυτοκράτορα : 

α. Μ. Κωνσταντίνο. 

β. Ιουστινιανό. 

γ. Μ. Θεοδόσιο. 

δ. Ιουλιανό. 

                                                                              (5 μονάδες) 

 

 

1β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: αγροτικός νόμος, νομοδιδάσκαλοι. 

                                                                           (10+5=15 μονάδες) 
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 2.α. Να εξηγήσετε γιατί η πολιτική οργάνωση του Αιγυπτιακού Κράτους χαρακτηρίζεται θεοκρατική.  

   (10 μονάδες) 

 

2.β. Ποιοι οικονομικοί και στρατιωτικοί παράγοντες συνέβαλαν στην κρίση της αριστοκρατικής 

κοινωνίας κατά την Αρχαϊκή Εποχή; 

  (15 μονάδες) 

 


