
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι) Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τησ ςτήλησ Α με ςτοιχεία τησ ςτήλησ Β. Ζνα (1) ςτοιχείο 

τησ ςτήλησ Α περιςςεφει: 

Α Β 

1. Καλλίειοσ ςυνθήκη 

2. Σριακοντοφτεισ ςπονδαί  

3. Ανταλκίδειοσ ειρήνη 

4. Διάταγμα του Καρακάλλα 

5. ςυνζδριο Κορίνθου (337 π.Χ.)  

6. ςυνζδριο Κορίνθου (481 π.Χ.) 

α. ςυνθήκη ειρήνησ ανάμεςα ςε Αθηναίουσ και 

παρτιάτεσ  

β. οι ελληνικζσ πόλεισ τησ Μ. Αςίασ γίνονται 

ανεξάρτητεσ  

γ. παράδοςη των ελληνικϊν πόλεων τησ Μ. Αςίασ 

ςτον Πζρςη βαςιλιά 

δ. αμυντική ςυμμαχία των ελληνικϊν πόλεων κατά 

των Περςϊν 

ε. πανελλήνια ςυμμαχία υπό τον Φίλιππο Β'  

(μονάδες 5)  

(ΙΙ) Να επιλζξετε και να γράψετε τη ςωςτή απάντηςη για κάθε ομάδα από τισ ακόλουθεσ 

ερωτήςεισ:  

1. Οι πινακίδεσ τησ γραμμικήσ Βϋ γραφήσ:   

α. περιζχουν κείμενα με ραψωδίεσ των ομηρικϊν επϊν   

β. αποτελοφν νομοθετικοφσ κϊδικεσ τησ μυκηναϊκήσ εποχήσ   

γ. ζχουν λογιςτικό περιεχόμενο και είναι κυρίωσ κατάλογοι περιουςιακϊν ςτοιχείων   

δ. περιλαμβάνουν κείμενα με ςημαντικά γεγονότα τησ μυκηναϊκήσ εποχήσ   

 

2. Κατά τον πρϊτο ελληνικό αποικιςμό, Δωριείσ μετακινήθηκαν:  

α. ςτο βορειοανατολικό Αιγαίο και ςτα απζναντι παράλια τησ Μ. Αςίασ  

β. ςτη άμο, Χίο και ςτισ απζναντι Μικραςιατικζσ ακτζσ  

γ. ςτη Μήλο, Κρήτη, Ρόδο, Κω και ςτισ απζναντι Μικραςιατικζσ ακτζσ  

δ. ςτον Εφξεινο Πόντο 

  

 



3. Η ελληνική αλφαβητική γραφή προζκυψε από:  

α. το φοινικικό αλφάβητο  

β. τη γραμμική Βϋ γραφή  

γ. τα ιερογλυφικά  

δ. το χαλκιδικό αλφάβητο  

 

4. Ηγετική θζςη ςτη υμμαχία τησ Δήλου κατείχε η: 

α. Κόρινθοσ  

β. Αθήνα 

γ. πάρτη  

δ. Θήβα  

 

5. πουδαιότεροσ εκπρόςωποσ των μαθηματικϊν κατά την ελληνιςτική περίοδο ήταν ο: 

α. Αρχιμήδησ 

β. Αρίςταρχοσ 

γ. Ιπποκράτησ 

δ. Ευκλείδησ 

(μονάδες 5)  

1.β. Να εξηγήςετε το περιεχόμενο των ιςτορικϊν όρων: δημιουργοί (ομηρική εποχή), pax 

romana. 

(μονάδες 7+8= 15)  

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Πϊσ προβαλλόταν η δφναμη του φαραϊ μζςα από τα ζργα τησ αιγυπτιακήσ τζχνησ; Να 

αναφζρετε δφο τουλάχιςτον χαρακτηριςτικά ζργα. 

(μονάδες 12) 

 2.β. Ποια διοικητικά μζτρα υιοθζτηςε ο Ιουςτινιανόσ και ςε τι αποςκοποφςαν;  

(μονάδες 13) 


