
ΟΜΑΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α. 

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

λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Στην Αίγυπτο, σε επίπεδο οικογενειακής παραγωγής, κατασκεύαζαν από τη ζύμωση 

κριθαρένιου ψωμιού ένα είδος μπίρας. 

2. Ο τίτλος του «βασιλιά» στους Μυκηναίους ήταν πολύ τιμητικός. 

3. Ο θεσμός της πόλης-κράτους αποτέλεσε τη γενεσιουργό δύναμη των επιτευγμάτων και 

της πολιτισμικής πορείας των Ελλήνων. 

4. Η ρωμαϊκή κοινωνία την περίοδο της βασιλείας συγκροτείται από τους πελάτες και τους 

πληβείους.  

5. Οι συντεχνίες του 4ου αι. μ.Χ. εξελίχθηκαν σε κλειστές επαγγελματικές ενώσεις χωρίς 

κληρονομικό χαρακτήρα. 

(μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις:  

1. Ο J. Champollion αποκρυπτογράφησε τα ιερογλυφικά με τη βοήθεια:  

α. των πινακίδων της γραμμικής Β΄ γραφής  

β. των παπύρων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας  

γ. της στήλης της Ροζέτας  

δ. των τοιχογραφιών από τους βασιλικούς τάφους των φαραώ  

  

2. Ο μυκηναϊκός κόσμος οργανώθηκε σε:  

α. πόλεις-κράτη  

β. ενιαίο κράτος  

γ. «ομοσπονδιακά» κράτη, αντίστοιχα προς τα μεγάλα ανάκτορα  

δ. μεγάλη ναυτική αυτοκρατορία  

  

3. Η βουλή των γερόντων κατά την ομηρική εποχή:  

α. περιόρισε βαθμιαία τη βασιλική εξουσία  

β. αντικατέστησε τη βασιλική εξουσία 



γ. δεν επηρέαζε καθόλου την άσκηση της βασιλικής εξουσίας  

δ. αποδυναμώθηκε βαθμιαία από τη βασιλική εξουσία  

  

4. Η ανάμειξη των Περσών στις ελληνικές υποθέσεις ήταν αποτέλεσμα:  

α. του Πελοποννησιακού πολέμου  

β. της Ανταλκιδείου ειρήνης  

γ. των περσικών πολέμων  

δ. της Αθηναϊκής ηγεμονίας  

  

5.  Ήταν αντίθετος με την πολιτική της πανελλήνιας ιδέας:  

α. ο Ισοκράτης  

β. ο Δημοσθένης  

γ. ο Φίλιππος Β΄  

δ. ο Αλέξανδρος  

(μονάδες 5) 

1.β. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: δικτάτορας, συντεχνίες. 

(μονάδες 5+10 = 15) 

 

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Ποιες ήταν οι επιστημονικές εξελίξεις στην ανατομία και στην ιατρική στην Αίγυπτο;  

(μονάδες 10)  

2.β. Ποια είναι τα μέτρα που εφάρμοσε ο Γάιος Γράκχος για τη βελτίωση της θέσης των 

ακτημόνων και για τον περιορισμό των αυθαιρεσιών των συγκλητικών;  

(μονάδες 15)  


