Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
(Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τις τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)
1. Ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν τους Ευρωπαίους στις μεγάλες ανακαλύψεις του 15ου αι;
2. Να ελέγξετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας Σωστό (Σ) ή
Λάθος (Λ) (στο φύλλο απάντησης).
i)

Ο Άγγλος φιλόσοφος Ρογήρος Βάκων (Bacon) τόνισε τη σημασία του πειράματος
για την επιστημονική έρευνα.
ii) Ο Χριστόφορος Κολόμβος πραγματοποίησε τα ταξίδια του με οικονομική
ενίσχυση του βασιλιά της Πορτογαλίας.
iii) Οι μεγάλες ανακαλύψεις είχαν αρνητικές συνέπειες στους πολιτισμούς της
Κεντρικής Αμερικής.
iv) Η προσφορά του Δάντη στη Λογοτεχνία είναι ότι έγραψε στη σύγχρονή του
γλώσσα και όχι στα λατινικά.
v) Ουμανισμός ονομάστηκε η αποκοπή των ανθρώπων από την αρχαιότητα.
vi) Ο Λούθηρος δε δεχόταν κανένα από τα μυστήρια της Καθολικής Εκκλησίας.
vii) Ο «πόλεμος των χωρικών» ήταν διαμάχη ανάμεσα στους χωρικούς διαφόρων
περιοχών.
viii) Η «ομολογία της Αυγούστας» είναι το Σύμβολο της Πίστεως των λουθηρανών.

3. α. Τι γνωρίζετε για το ρυθμό του μπαρόκ; Αναφέρετε (επιγραμματικά) τους
σημαντικότερους εκπροσώπους του.
β. Τι γνωρίζετε για την «Εγκυκλοπαίδεια» ;

4. Τι προέβλεπε το σύνταγμα των Η.Π.Α. του 1787;

5. Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης; Γιατί δεν
προχώρησε στην ίδρυση πανεπιστημίου;

ΟΜΑΔΑ Β
(Από τις τέσσερις ερωτήσεις επιλέγετε δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)
1. Ποια ήταν τα δύο πρώτα επίσημα διπλωματικά κείμενα με τα οποία αναγνωρίζεται το
δικαίωμα για πολιτική ανεξαρτησία στους Έλληνες; Τι προέβλεπαν και σε ποιο σημαντικό
για την «ελληνική υπόθεση» γεγονός οδήγησαν;
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2. Αφού μελετήσετε το παράθεμα «Πώς βγήκε κλέφτης ένας ανυπότακτος ραγιάς» και με
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στους λόγους που οδηγούσαν τους
υπόδουλους Έλληνες να γίνουν κλέφτες.
3. Με βάση το απόσπασμα «Η πολιορκία του Μεσολογγίου» να εξηγήσετε τους λόγους που
οδήγησαν τους Μεσολογγίτες να επιχειρήσουν την έξοδο.
4. Αφού μελετήσετε το απόσπασμα «Το έργο του Καποδίστρια» και με βάση τις ιστορικές
σας γνώσεις, να πείτε ποια μέτρα πήρε ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας για την
προστασία της γεωργίας.

υλοτομία: το επάγγελμα του ξυλοκόπου, τινά: κάποια, διήρχετο: περνούσε από,
μεταβαίνων: πηγαίνοντας, ημίονος: μουλάρι, ανέθηκαν: ανέθεσαν, κόπρον: κοπριά,
ληξάσης: αφού έληξε, όπως: για να, λίαν: πάρα πολύ
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ένδεια: έλλειψη,
συνθηκολογήσει

κατεκρημνίσθη:

γκρεμίστηκε,

αρχέγονος: πρωτόγονος
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έλθη

εις

συνθήκας:

να

