
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. Οι γραμματικοί στην ελληνιστική Αίγυπτο ασχολούνταν με: 

α. την κατάρτιση του προϋπολογισμού του κράτους 

β. την καταγραφή σε παπύρους των έργων των φαραώ  

γ. την καταγραφή του εθιμικού δικαίου 

δ. την καταγραφή και σχολιασμό κειμένων αρχαίων συγγραφέων 

 

2. Η Βίβλος είναι γραμμένη: 

α. στην ιωνική διάλεκτο 

β. στην Κοινή ελληνική 

γ. στη δωρική διάλεκτο 

δ.στην αττική διάλεκτο 

 

3. Τις βασιλικές δικαιοδοσίες στην αρχαία Ρώμη ήλεγχαν: 

α. οι πατρίκιοι 

β. η σύγκλητος και οι δήμαρχοι 

γ. η εκκλησία του λαού και οι ύπατοι 

δ. η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού 

 

4. Ο Γάιος Γράκχος περιόρισε τις αυθαιρεσίες των συγκλητικών με: 

α. τη συγκρότηση δικαστηρίων από ιππείς 

β. τη διανομή σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης 

γ. την ίδρυση αποικιών 

δ. την εφαρμογή του αγροτικού νόμου 

 

5. Οι δήμαρχοι στην αρχαία Ρώμη είχαν δικαίωμα να αρνηθούν την εφαρμογή του νόμου, 

όταν αυτός προσέβαλλε τα συμφέροντα: 

α. των πληβείων 



β. των πελατών 

γ. των πατρικίων 

δ. των δυνατών 

                                                                                                            (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. Το ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από το φοινικικό. 

2. Η εργασία στα ορυχεία της Αττικής εκτελούνταν από Αθηναίους πολίτες και μετοίκους.  

3. Άμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η ήττα των Σπαρτιατών. 

4.Ο ιστορικός Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης ήταν σημαντικός ιστοριογράφος της κλασικής 

εποχής. 

5. Οι πληβείοι κατά την περίοδο της βασιλείας στην αρχαία Ρώμη δεν είχαν πολιτικά 

δικαιώματα. 

                                                                                                            (μονάδες 5) 

1.β.Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: βασιλεύς (Μυκηναϊκής εποχής), 

νομοθέτες (αισυμνήτες). 

                                                                                                                                      (μονάδες 8+7=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Κάτω από ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Α  ́Αθηναϊκή Συμμαχία, πού ήταν η έδρα της και 

με ποιους όρους συμμετείχαν τα μέλη της; 

                                                                                                          (μονάδες 10) 

2.β. Ποια ήταν η συμβολή του Μ. Αλεξάνδρου στον οικονομικό τομέα; 

                                                                                                                                (μονάδες 15) 

 

 


