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ΤΑΞΗ Α’

ΘΕΜΑΤΑ Α’ ΟΜΑΔΑΣ

Από τα 5 θέματα επιλέγετε τα 3. Το κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες.

Θέμα 1ο

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές ή Λανθασμένες  
βάζοντας Σ ή  Λ δίπλα σε αυτές.

α.  Τα μινωϊκά ανάκτορα ήταν η κατοικία του άρχοντα της ευρύτερης περιοχής και 

εκεί συγκεντρώνονταν η παραγωγή και τα εμπορεύματα του νησιού.

β. Τη Γραμμική Β’ αποκρυπτογράφησαν οι Μάικλ Βέντρις και Τζον Τσάντγουικ.

γ. Οι λόγοι που ώθησαν τους Έλληνες στον β’ αποικισμό ήταν κυρίως οικονομικοί 

και πολιτικοί.

δ. Στο ολιγαρχικό πολίτευμα την εξουσία είχαν στα χέρια τους οι πλούσιοι ιδιοκτήτες 

της γης.

ε. Η αγωγή των παιδιών στη Σπάρτη ήταν υπόθεση της οικογένειας.

στ. Ο Κλεισθένης συνέχισε το μεταρρυθμιστικό έργο του Σόλωνα και προχώρησε σε 

ενέργειες που θεμελίωσαν το δημοκρατικό πολίτευμα.

ζ. Η συμμαχία της Δήλου αρχικά δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Κίμωνα και 

είχε έδρα της την Αθήνα.

η. Τα θεωρικά επέτρεψαν και στους απορότερους να παρακολουθήσουν τις 

συνεδριάσεις της Εκκλησίας του Δήμου.

Θέμα 2ο

Να αντιστοιχίσετε μεταξύ τους τις στήλες Α’ και Β’:

1. Κνωσός α. Είλωτες 
2. Μυκήνες β. Άρειος Πάγος 
3. Σπάρτη γ. Μινωϊκά Ανάκτορα
4. Αθήνα δ. Θολωτοί τάφοι

5. Ολυμπιακοί αγώνες ε. Λεωνίδας
6. Μάχη των Θερμοπυλών στ. 490 π.Χ.
7. Μάχη του Μαραθώνα ζ. Μαρδόνιος 
8. Μάχη των Πλαταιών η. Εκεχειρία

Θέμα 3ο

Να  προσδιορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

σεισάχθεια, αμφικτυονίες, Εκκλησία του Δήμου,  λειτουργίες, γραμματιστής



Θέμα 4ο

Να συμπληρώσετε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις:
(πολιτειακή διαφορά, Ειρήνη του Καλλία, επεκτατική πολιτική, μισθοφορία, 

Εκκλησία του Δήμου)

α. Η ………………………………………, εξασφάλισε στους Αθηναίους την ειρήνη 

με τους Πέρσες και την απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. 

β. Ο Περικλής καθιέρωσε τη …………………………, ένα είδος οικονομικής 

ενίσχυσης ώστε να μπορούν και οι απορότεροι να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις 

της Εκκλησίας του Δήμου και να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

γ. Η κυριότερη αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου θεωρείται η 

…………………………….  ανάμεσα στην Αθήνα και στη Σπάρτη.

δ. Ο επώνυμος άρχοντας ήταν υπεύθυνος για τη σύγκληση της 

…………………………………………….

ε. Οι επικές αυτές συγκρούσεις ανάμεσα σε ¨Έλληνες και Πέρσες ματαίωσαν την 

……………………………………………των Περσών.

Θέμα 5ο

Ποια ήταν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου;



ΘΕΜΑΤΑ Β’ ΟΜΑΔΑΣ

Από τα 4  θέματα επιλέγετε τα 2.  Το κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες.

Θέμα 1ο

Με βάση τις γενικότερες ιστορικές σας γνώσεις και λαμβάνοντας υπόψη σας  το 

παρακάτω παράθεμα, να γράψετε ποιος ήταν ο ρόλος της γυναίκας στην Αρχαία 

Αθήνα.

Παράθεμα από το σχολικό βιβλίο « ο ρόλος της γυναίκας», σελ. 76 

                                              

Θέμα 2ο

Με βάση τα όσα γνωρίζετε να συγκρίνετε τη μόρφωση που έπαιρναν οι νέοι στην 

αρχαία Αθήνα με την αντίστοιχη στη Σπαρτιατική αγωγή.

Θέμα 3ο

Με βάση τις γνώσεις σας και αφού παρατηρήσετε την παρακάτω εικόνα

να γράψετε ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγαλμάτων

αυτών και σε ποια εποχή ανήκουν.

Εικόνα από το σχολικό βιβλίο σελ. 66 (κούρος και κόρη) 

Θέμα 4ο

Τι γνωρίζετε  για την Εκκλησία του Δήμου; Ποιο ήταν το αντίστοιχο όργανο στο 
σπαρτιατικό πολίτευμα; Να γίνει η σύγκριση

                                           


