
ΟΜΑΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α.  

(Ι) Να επιλζξετε και να γράψετε τθ ςωςτι απάντθςθ για κάκε ομάδα από τισ 

ακόλουκεσ ερωτιςεισ:  

1. Στθν αρχαία Αίγυπτο, κατά τθ διάρκεια του Νζου Βαςιλείου, οι γραφείσ:   

α. επινόθςαν τα ιερογλυφικά  

β. φιλοτζχνθςαν με ιερογλυφικά τουσ τάφουσ των φαραϊ  

γ. ιταν δθμόςιοι υπάλλθλοι με κοινωνικό κφροσ  

δ. ιταν χαμθλά ςτθν κοινωνικι ιεραρχία  

   

2. Στθν μυκθναϊκι εποχι ο τίτλοσ «βαςιλεφσ»:  

α.  ιταν τιμθτικόσ και διλωνε τον ανϊτατο άρχοντα  

β. διλωνε τον επικεφαλισ οποιαςδιποτε ομάδασ, ακόμα και των χαλκουργϊν  

γ. διλωνε τον επικεφαλισ μιασ ομάδασ ευγενϊν  

δ. διλωνε τον επικεφαλισ των τοπικϊν αρχόντων και των διοικθτϊν περιφερειϊν  

   

3. Τθν αρχαϊκι εποχι, ζνασ παράγοντασ που ςυνζβαλε ςτθν κρίςθ τθσ 

αριςτοκρατίασ ιταν:  

α. οι τφραννοι   

β. οι νομοκζτεσ  

γ. οι αιςυμνιτεσ  

δ. θ οπλιτικι φάλαγγα  

   

4. Στον ελλθνιςτικό κόςμο τθσ Ανατολισ:   

α. χρθςιμοποιικθκαν ελλθνικά νομίςματα  

β. χρθςιμοποιικθκαν τα περςικά νομίςματα  

γ. δεν υπιρχε ενιαίο οικονομικό ςφςτθμα  

δ. δεν υπιρχε κοινό τραπεηικό ςφςτθμα  

   

5. Η ρωμαϊκι κοινωνία τθν περίοδο τθσ βαςιλείασ ςυγκροτείται από τισ εξισ 

τάξεισ:    



α. τουσ ςυγκλθτικοφσ, τουσ εςκλοφσ και τουσ πατρικίουσ  

β. τουσ πατρικίουσ, τουσ πλθβείουσ και τουσ πελάτεσ  

γ. τουσ ςυγκλθτικοφσ, τουσ εςκλοφσ και τουσ πελάτεσ  

δ. τουσ πατρικίουσ, τουσ πλθβείουσ και τουσ εςκλοφσ  

(μονάδες 5)  

(II) Να κατατάξετε ςτθ ςωςτι χρονολογικι ςειρά τα ακόλουκα γεγονότα, αρχίηοντασ 

από το αρχαιότερο και καταλιγοντασ ςτο πιο πρόςφατο:  

α. ίδρυςθ Αλεξάνδρειασ Αιγφπτου  

β. δεφτεροσ ελλθνικόσ αποικιςμόσ  

γ. κρίςθ αυτοκρατορικοφ κεςμοφ  

δ. ςυνζδριο Κορίνκου υπό τον Φίλιππο Βϋ  

ε. κάνατοσ Κίμωνα  

(μονάδες 5)   

1.β. Να δϊςετε το περιεχόμενο των ακόλουκων ιςτορικϊν όρων: μετοίκιο, θεςμόσ 

τησ δουλοπαροικίασ.  

(μονάδες 7+8=15)  

   

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Να αναφζρετε τρεισ από τουσ παράγοντεσ που κατά τθ γνϊμθ ςασ οδιγθςαν 

τθν Ακινα και τθ Σπάρτθ ςτον Πελοποννθςιακό πόλεμο.   

(μονάδες 13)  

2.β. Να αναφζρετε τρία παραδείγματα που τεκμθριϊνουν τθν υιοκζτθςθ από 

τον Διοκλθτιανό του πρωτοκόλλου τθσ αυλισ των βαςιλζων τθσ Περςίασ.   

(μονάδες 12)  

 

 


