
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  

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

ερωτήσεις: 

1. Ένα χαρακτηριστικό της οικονομίας της αρχαίας Αιγύπτου ήταν: 

α. η οργάνωση της γεωργίας ήταν κάτω από την άμεση επίβλεψη του φαραώ 

β. η απουσία εργασιακής ειδίκευσης 

γ. οι συναλλαγές στηρίζονταν στη χρήση του νομίσματος 

δ. η κύρια πηγή πλούτου ήταν το εμπόριο 

 

2. Ένα πολιτιστικό επίτευγμα της ομηρικής εποχής ήταν: 

α. οι κούροι και οι κόρες 

β. οι θολωτοί τάφοι 

γ. η επική ποίηση 

δ. ο δωρικός και ο ιωνικός ρυθμός  

 

3. Η μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) αντιπροσωπεύει:  

α. την προσπάθεια της Θήβας, της Κορίνθου και της Αθήνας να περιορίσουν τη δύναμη της 

Σπάρτης 

β. τον αγώνα μεταξύ της ομοσπονδίας των Αχαιών και της ομοσπονδίας των Αιτωλών για 

επικράτηση στον ελλαδικό χώρο 

γ. την τελευταία προσπάθεια των συνασπισμένων Θηβαίων και Αθηναίων να περιορίσουν 

την επεκτατική πολιτική του Φιλίππου Β΄ 

δ. την τελευταία προσπάθεια της Σπάρτης να επιβληθεί στον ελληνικό χώρο 

 

4. Μία συνέπεια των κατακτήσεων των Ρωμαίων ήταν: 

α. η διαμόρφωση ενιαίου οικονομικού συστήματος  

β. η επιβολή απόλυτης μοναρχίας 

γ. η δημιουργία τραπεζών 

δ. η αλλοίωση των ρωμαϊκών ηθών και η απομάκρυνση από τις προγονικές αρετές  

 



5. Στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία τον 3ο αι. μ.Χ. πολλοί μικροί καλλιεργητές στράφηκαν για 

βιοποριστικούς λόγους: 

α. στο εμπόριο 

β. στον στρατό 

γ. στη βιοτεχνία 

δ. στη ναυτιλία  

(μονάδες 5) 

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο 

της στήλης Α περισσεύει. 

Α Β 

1. Γάιος Γράκχος 

2. Περικλής 

3. Σέλευκος 

4. Μ. Αλέξανδρος 

5. Φίλιππος Β΄ 

6. Οκταβιανός 

 

α. ακολούθησε συμβιβαστική τακτική 

στην κατανομή της εξουσίας 

β. ίδρυσε πανελλήνια συμμαχία υπό την 

αρχηγία του 

γ. επιδίωξε να περιορίσει τις 

αυθαιρεσίες των συγκλητικών 

δ. ίδρυσε την Αντιόχεια 

ε. διατήρησε τον θεσμό των σατραπειών 

αναθέτοντας τη διοίκησή τους σε 

Έλληνες ή Πέρσες ηγεμόνες 

(μονάδες 5) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: αυτονομία (πόλη-κράτος), μετοίκιο, 

Δωδεκάδελτος (περίοδος της Res publica).  

 (μονάδες 5+5+5 = 15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να παρουσιάσετε τα πολιτιστικά επιτεύγματα της πόλης της Περγάμου κατά την 

ελληνιστική περίοδο. 

(μονάδες 15) 

2.β. Να περιγράψετε τον τρόπο της διαδοχής του αυτοκράτορα στο πολίτευμα της 

Ηγεμονίας (Principatus) και τον ρόλο που διαδραμάτιζε η σύγκλητος.  

 (μονάδες 10) 


