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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

  

1. Ποια εποχή ονομάζεται εποχή του χαλκού, γιατί ονομάστηκε έτσι και ποιοι πολιτισμοί 

αναπτύχθηκαν την εποχή αυτή;  

 

2. Ποια ήταν η αγωγή των αγοριών στην αρχαία Σπάρτη; 

 

3. α. Τι γεγονότα έγιναν στις παρακάτω χρονολογίες; 

490 π.Χ. 

479 π.Χ.  

431 π.Χ.  

404 π.Χ.; 

 

β. Να αντιστοιχίσετε σωστά τις στήλες: 

 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

Διάκριοι  Σόλων  

Πεντακοσιομέδιμνοι Σλήμαν  

Τριττύες  Πεισίστρατος 

Μυκήνες Κλεισθένης  

 

 

4. Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου;   

  

5. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:  

α. Οι τάφοι των Μυκηναίων βασιλιάδων και ευγενών ονομάζονταν .......................................... 

β. Ο αρχηγός των αποίκων λεγόταν.............................................................................................. 

γ. Ένα από τα αποτελέσματα του αποικισμού ήταν ότι μεταδόθηκε το ...................................... 

από την αποικία Κύμη στους λαούς της Ιταλίας. 

δ. Η απομάκρυνση των ξένων από τη Σπάρτη ονομαζόταν ....................................................... 

ε. Η σφαγή των ικετών, οπαδών του Κύλωνα είναι γνωστή ως .................................................. 

ζ. Ο Σόλων αντιμετώπισε το πρόβλημα των χρεών με μια σειρά νόμων, που είναι γνωστοί ως 

.......................................................................................................................................................  
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στ. Φορολογία των πολιτών στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχε. Οι πλούσιοι όμως βοηθούσαν το 

κράτος με τις ................................................................................................................................   

η. Ο Περικλής έδινε χρήματα στους φτωχούς πολίτες για να παρακολουθούν θέατρο. Τα 

χρήματα αυτά ονομάζονταν..........................................................................................................  

 

  

Από τις πέντε (5) ερωτήσεις της Α΄ ομάδας να επιλέξετε και να απαντήσετε τις τρεις (3). 

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

  

1. α. Ποια ήταν η εξέλιξη των πολιτευμάτων στην αρχαία Ελλάδα; (απλή αναφορά).  

β. Ποιο πολίτευμα ήταν το καλύτερο και γιατί; 

 

2. Να γράψετε σε τι διέφεραν οι είλωτες της Σπάρτης από τους δούλους των άλλων 

ελληνικών πόλεων - κρατών. 

 

3. Να εξηγήσετε τις εικόνες που βλέπετε: τι είναι τα εικονιζόμενα, σε ποιον νόμο 

αναφέρονται, ποιος και γιατί τον θέσπισε και τι προέβλεπε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

4. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

Ποια ιδέα προβάλλεται στο κείμενο, ποιο ήταν το περιεχόμενό της και ποιος ο κυριότερος 

εκφραστής της;  

 

«Είναι αδύνατο να εξασφαλίσουμε μια σίγουρη ειρήνη, άμα δεν πολεμήσουμε όλοι μαζί 

ομόφωνα τους Πέρσες. Αδύνατο να ομονοήσουν οι Έλληνες, προτού πειστούν και τις ωφέλειες 

όλοι μαζί και από τον ίδιο εχθρό να επιζητούνε και τους πολέμους πάλι όλοι μαζί και με τον 

ίδιο αντίπαλο να κάνουν. Κι όταν γίνουν όλα αυτά και λείψει από τη μέση η φτώχεια η φοβερή, 

που καταστρέφει τις φιλίες και οδηγεί τους συγγενείς σε αμάχες, αναστατώνει όλους τους 

ανθρώπους και φέρνει τους πολέμους, δεν είναι δυνατό να μην ομονοήσουμε και να μη 

νιώθουμε αγάπη ειλικρινή ο ένας για τον άλλο. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να 

κάνουμε το παν, για να μεταφερθεί το γρηγορότερο από δω ο πόλεμος στο χώρο της Ασίας». 

 

Από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις της Β΄ ομάδας να επιλέξετε και να απαντήσετε στις δυο (2). 

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. 

 

 

Βαρσαμίδου Γ., Θεοχαρίδου Δ., Φωτίου Χρ., Σιαμπανίδου Φ., Φιλόλογοι 1
ου

 Γυμνασίου 

Ορεστιάδας.  


