
ΟΜΑΔΑ Α  

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  

(I) Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για κάθε 

ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 

1. Ο φαραώ Αμένοφις ο Δ΄ ο επονομαζόμενος Ακενατών : 

α. προσπάθησε να επιβάλει τον μονοθεϊσμό στην αρχαία Αίγυπτο 

β. ανέπτυξε  στενές εμπορικές σχέσεις με ελληνικές πόλεις 

γ. επέκτεινε τα βόρεια σύνορά της στην Ασία μέχρι τη Συρία 

δ. αντιμετώπισε πολλούς εξωτερικούς εχθρούς  

 

2. Μια πρώιμη μορφή γραφής της ελληνικής γλώσσας είναι: 

α. η ιερογλυφική γραφή 

β. η ελληνική αλφαβητική γραφή 

 γ.η Γραμμική Β ΄ γραφή 

δ.  το φοινικικό αλφάβητο 

 

3. Η βουλή των γερόντων κατά την Ομηρική εποχή : 

α. δεν επηρέασε 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. Στο δημοκρατικό πολίτευμα η ισηγορία έδινε σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα: 

α. να εκφράζει τα παράπονά του 

β. να διατυπώνει ελεύθερα την άποψή του 

γ. να συμμετέχει στη διαμόρφωση των νόμων 

δ. να υπερασπίζεται την ελευθερία της πόλης του 

 

5. Τη μακεδονική φάλαγγα συγκροτούσαν : 

α. οι ακοντιστές 



β. οι ιππείς 

γ. οι πεζέταιροι 

δ. οι τοξότες 

                                                                                                                   (μονάδες 5) 

(II) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη 

λέξη Σωστό ή  Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

1. Η βάση της οικονομίας της Αιγύπτου ήταν η ναυτιλία. 

2. Οι θολωτοί τάφοι αποτελούν το σημαντικότερο επίτευγμα της μυκηναϊκής 

αρχιτεκτονικής.  

3. Κατά την Ομηρική εποχή η παραγωγή στηριζόταν σε μια μορφή κλειστής αγροτικής 

οικονομίας, στο πλαίσιο του «οίκου».  

4.Η κλασική εποχή αρχίζει με τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου 

5. Ο Πειραιάς οικοδομήθηκε σύμφωνα με τα πολεοδομικά σχέδια του Ιππόδαμου. 

                                                                                                                (μονάδες 5) 

1.β.Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: Σκοτεινοί χρόνοι, οπλιτική φάλαγγα, 

γραμματικοί. 

                                                                                                              (μονάδες 5+5+5=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τα συστατικά στοιχεία  της πόλης-κράτους. 

                                                                                                           (μονάδες 10) 

 

2.β.Από ποιες τάξεις συγκροτείται  η ρωμαϊκή κοινωνία κατά την περίοδο της βασιλείας;  

                                                                                                         (μονάδες 15) 

 


