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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 
 
 
1) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ :  
    α) Γεωμετρική εποχή (10ος – 8ος ):πήρε το όνομα της από τα σχήματα με τα οποία οι καλλιτέχνες   
         κοσμούσαν τα αγγεία. 
    β) Η περίοδος διακυβέρνησης του Περικλή στην Αθήνα ήταν η χειρότερη. 
    γ) Στο Μαραθώνα αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο Μιλτιάδης. 
    δ) Η πρώτη αποφασιστική μάχη των Μακεδόνων με τους Πέρσες έλαβε χώρα στον ποταμό Υδάσπη. 
    ε) Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία: σκοπός : η προστασία των πόλεων της Μ.Ασίας από τους Πέρσες. 
   στ) Ο Οκταβιανός εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη Ρώμη. 
                                                                                                                                                 
 
2) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης  Α με αυτά της στήλης Β :  
              ( Α )                                                                                     ( Β )                                             
    α) Στενοχωρία                                                         1) έλλειψη καλλιεργήσιμων εδαφών 
    β) Μητρόπολη                                                         2) η Μεσόγειος         
    γ) οικιστής                                                               3) μεγάλες εκτάσεις γης των Συγκλητικών  
    δ) Μεγάλη Ελλάδα                                                  4) αρχηγός της αποστολής των αποίκων 
    ε) Λατιφούντια                                                        5) οι αποικίες στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία 
   στ) Ρωμαϊκή Λίμνη                                                  6) η πόλη που δημιουργεί αποικίες     
                                                                                                                                                
 
3) α) Να γράψετε τα ακόλουθα πολιτεύματα με τη σειρά που εμφανίστηκαν στις πόλεις – κράτη    
         κατά την Αρχαιότητα :  
        (ολιγαρχία, βασιλεία, δημοκρατία, τυραννίδα, αριστοκρατία) 
    β) Να αναφερθείτε σύντομα στις βασικές δομές ενός πολιτεύματος από τα παραπάνω. 
                                                                                                                                                 
 
4) Τι γνωρίζετε για την ψυχαγωγία των Αρχαίων Ελλήνων ; 
                                                                                                                                                  
 
5) Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν :  
    α) Ο Όμηρος είναι ο ποιητής δύο σπουδαίων επών, της ------------------- και της ------------------- . 
    β) Οι Μυκηναίοι χρησιμοποιούσαν την ελληνική γραφή --------------------- . 
    γ) Η φράση « μολων λαβέ » λέχθηκε από τον -------------------- στη μάχη στις -------------------- . 
    δ) Στη ναυμαχία της Σαλαμίνας αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο -------------------- . 
    ε) Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έληξε με τη νίκη των -------------------- . 
   στ) ο Βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β΄ δημιούργησε στο στρατό την ---------------  --------- 
          ---------- . 
                                                                                                                                                   
 
6) Να αναφέρετε με συντομία τις κοινωνικές τάξεις στη Ρώμη πριν και μετά τις κατακτήσεις. 
                                                                                                                                                   
 
7) Ποιες ήταν οι σημαντικότερες συνέπειες του Β΄ ελληνικού αποικισμού για τις ελληνικές  
     πόλεις – κράτη κατά τη γνώμη σας. 



 

 

ς μάχες, αρχηγοί Ελλήνων κ΄ Περσών και το  

                                                                                                                                               

, το αποτέλεσμα, η 
   οργάνωση της αυτοκρατορίας, το τέλος : να αναπτύξετε τις γνώσεις σας.   
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8) Περσική Επίθεση: η αφορμή, οι σπουδαιότερε
    αποτέλεσμα : να αναπτύξετε τις γνώσεις σας. 
  
 
9) Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή : ο σκοπός, οι μάχες
  
 

  
 
 


