
 

 

 
Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαίου-Ιουνίου  στο 
μάθημα της Ιστορίας. 
 

ΟΜΑΔΑ  Α 
 

ΘΕΜΑ  Α1. 
Α1.1. Να περιγράψετε τους θολωτούς τάφους που αποτελούν το 
σημαντικότερο επίτευγμα της μυκηναικής αρχιτεκτονικής.        ΜΟΝ.15 
 
Α1.2. Ποιες οι τρεις βασικές επιδιώξεις των πολιτών που παράλληλα 
αποτελούσαν και προυποθέσεις ύπαρξης της πόλης-κράτους;      MON.15 
 
ΘΕΜΑ  Α2. 
 
Α2.1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό των δεδομένων της Στήλης 
Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα του δεδομένου της Στήλης Β,στο 
οποίο αντιστοιχεί.                                                 ΜΟΝ.10 
 
                ΣΤΗΛΗ  Α                     ΣΤΗΛΗ Β 
1  οίκος α  λειτουργία 
2  μετοίκιο β  οικουμενικός χαρακτήρας 
3  εστίαση γ  ομοσπονδία 
4  Γραμματικοί δ  μυκηναική εποχή 
5  πρώτη  τριανδρία ε  φόρος 
6  δεύτερη τριανδρία ζ  μονάδα κοινωνικής συγκρότησης 
7  δήμαρχοι η  αιρετοί άρχοντες 
8  συμπολιτεία θ  είχαν φιλολογική παιδεία 
9  ελληνιστικός πολιτισμός ι  Πομπήιος-Κράσσος-Ιούλιος Καίσαρας 
10  Γραμμική Β κ Μάρκος Αντώνιος-Λέπιδος-Οκταβιανός 
 
Α2.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 
*Νομοθέτες ή Αισυμνήτες 
 
*Τριηραρχία.                                                                                     
ΜΟΝ.10 
 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ  Β 
 



 

 

ΘΑΜΑ  Β1 
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις 
ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τα μέτρα του Περικλή που 
συνέβαλαν στον εκδημοκρατισμό του Αθηναικού πολιτεύματος. 
ΜΟΝ.25  

Σημαντικά μέτρα της πολιτικής του Περικλή. 
 
Ύστερα από αυτά,όταν ο Περικλής έγινε αρχηγός της δημοκρατικής 
παράταξης,το πολίτευμα εκδημοκρατικοποιήθηκε περισσότερο. Ο 
Περικλής αφαίρεσε μερικές αρμοδιότητες από τον Άρειο Πάγο και 
κυρίως προσπάθησε να οργανώσει τη ναυτική δύναμη της πολιτείας. 
Έτσι το πλήθος  απέκτησε  θάρρος  μεγαλύτερο  και  περισσότερες 
εξουσίες. Κατά  τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου όλος ο λαός  
συγκεντρώθηκε  μέσα στην πόλη και οι πολίτες συνήθισαν να παίρνουν 
μισθό όταν ήταν σε εκστρατεία. Με αυτόν τον τρόπο ο λαός συνειδητά ή 
ασυνείδητα  ασκούσε  ο ίδιος την  εξουσία. Ο Περικλής πρώτος  
χορήγησε  μισθό στους δικαστές  για να συναγωνιστεί  τον Κίμωνα,που 
ήυαν πλούσιος και ξόδευε για το λαό. 
(Αριστοτέλης,Αθηναίων Πολιτεία, 27) 
 
 ΘΕΜΑ Β2 
Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους ο Μ. Κων/νος  μετέφερε την 
πρωτεύουσα του κράτους στην Κωνσταντινούπολη.  ΜΟΝ.25 
 
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 


