ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄: Να επιλέξετε τις τρεις από τις πέντε ερωτήσεις της ομάδας αυτής.
1. Τι γνωρίζετε για τη γραμμική Β΄;
(Μονάδες 4)
2. α)Ποίες ήταν οι σημαντικότερες γιορτές στην Αθήνα
β)Τί γνωρίζετε για τις λειτουργίες τους;
(Μονάδες 4)
3. Πόσα χρόνια κράτησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και σε ποίες φάσεις διαιρείται;
4. Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώστε τη σωστή απάντηση:
(Μονάδες 4)
Α. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός επηρεάστηκε σημαντικά από:
1. Τον αιγυπτιακό.
2. Τον μινωικό.
3. Τον ασσυριακό.
4. Τον φοινικικό.
Β. Ο μεγάλος αποικισμός των Ελλήνων ξεκίνησε τον:
1. 9ο αιώνα π. Χ.
2. 8ο αιώνα π. Χ.
3. 7ο αιώνα π. Χ.
4. 6ο αιώνα π. Χ.
Γ. Με τη συγκρότηση της πόλης-κράτους το πολίτευμα έγινε:
1. Αριστοκρατικό.
2. Ολιγαρχικό.
3. Δημοκρατικό.
4. Τυραννικό.
Δ. Η ουσιαστική εξουσία στη Σπάρτη, βρισκόταν στα χέρια:
1. Δυο βασιλέων.
2. Της γερουσίας.
3. Των πέντε φυλών.
4. Της Απέλλας.
5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α) Οι σχέσεις μητρόπολης-αποικίας ήταν συνήθως καλές.
β)Η σεισάχθεια ήταν νόμος του Δράκοντα.
γ)Το σχέδιο για να αντιμετωπιστεί ο περσικός στόχος στο στενό της
Σαλαμίνας ήταν του Μιλτιάδη.
δ)Οι βασιλείς στη Σπάρτη δεν είχαν πολλές αρμοδιότητες.
ε)Η Συμμαχία της Δήλου συγκροτήθηκε το 478 π. Χ.
στ)Οι μέτοικοι ήταν Αθηναίοι πολίτες.
ζ)Η μακεδονική φάλαγγα ήταν δημιούργημα του Μ.Αλεξάνδρου.
η)Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία του το 338 π. Χ.
(Μονάδες 4)
ΟΜΑΔΑ Β΄: Να επιλέξετε τις δυο από τις τέσσερις ερωτήσεις της ομάδας αυτής:
1. Να συγκρίνετε τη θέση των δούλων στην Αθήνα με την αντίστοιχη των ειλώτων
Στη Σπάρτη.
(Μονάδες 4)
2. Τί γνωρίζετε για τη μάχη στη Χαιρώνεια;
(Μονάδες 4)
3. Τί ήταν οι μέτοικοι και ποίες αντιστοιχίες βρίσκεται να υπάρχουν με τους
σημερινούς μετανάστες στη χώρα μας;
(Μονάδες 4)
4. Ποίες μάχες έκριναν την εκστρατεία του Μ.Αλεξάνδρου;
(Μονάδες 4)

