Αντιστοιχίστε, όπως στο παράδειγµα.
Σε αυτήν την άσκηση πρέπει να βάλετε τον αριθµό από την πρώτη στήλη µαζί µε το
γράµµα που ταιριάζει από τη δεύτερη στήλη (πχ 1-γ)
Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 0,5 βαθµό. Οι προτάσεις θα είναι 10 (εκτός από το
παράδειγµα) και αντιστοιχούν σε 5 βαθµούς
1. Στα τέλη του 8ου αιώνα οι
Έλληνες ζούσαν
2. Οι δούλοι στις πόλεις-κράτη
3. Στο πολίτευµα της
αριστοκρατίας
4. Την εποχή του Περικλή η
Αθήνα γίνεται
5. Ο πόλεµος του 1922
τελειώνει για τους Έλληνες
6. Το 1940 επιτέθηκε στην
Ελλάδα
7. Η επιδίωξη να µεγαλώσουν
τα σύνορα της Ελλάδας
ονοµάστηκε
8. Μέχρι τις αρχές του 19ου
αιώνα τα Βαλκάνια ήταν
µέρος
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Λύσεις: 1γ, 2θ, 3ι, 4ια, 5ιδ, 6ιγ, 7στ, 8η

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση, όπως στο παράδειγµα.
Σε αυτήν την άσκηση πρέπει να υπογραµµίσετε τη σωστή απάντηση.
Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 1 βαθµό. Οι προτάσεις θα είναι 10 (εκτός από το
παράδειγµα) και αντιστοιχούν σε 10 βαθµούς
1. Στο πολίτευµα της βασιλείας
α. κυβερνάει ο βασιλιάς
β. κυβερνούν οι αριστοκράτες
γ. κυβερνούν όσοι έχουν πολλά κτήµατα (γη)
2. Ο πόλεµος ανάµεσα στην Αθήνα και στη Σπάρτη (431-404 πΧ)
α. έγινε πριν από τους Περσικούς Πολέµους
β. ονοµάζεται Πελοποννησιακός
γ. τελείωσε µε νίκη της Αθήνας
3. «Σχίσµα» ονοµάζουµε
α. τη σύγκρουση ανάµεσα σε χριστιανούς και µουσουλµάνους
β. τη σύγκρουση της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και της Εκκλησίας της
Ρώµης που τις οδήγησε να χωριστούν
γ. την αντίδραση της χριστιανικής εκκλησίας στις αιρέσεις
4. Την εξουσία στην Οθωµανική Αυτοκρατορία είχε
α. ο Αυτοκράτορας
β. ο Πατριάρχης
γ. ο Σουλτάνος
5. Μετά την Επανάσταση και τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία ιδρύεται το
ελληνικό κράτος:
α. το 1830
β. το 1821
γ. το 1833
6. Εµφύλιο πόλεµο ονοµάζουµε
α. τον πόλεµο µεταξύ Ελλήνων και Γερµανών στη διάρκεια της Κατοχής
β. τον πόλεµο στα σύνορα Ελλάδας και Αλβανίας το 1940.
γ. τον πόλεµο µεταξύ Ελλήνων για το µέλλον της χώρας µετά το τέλος της Κατοχής
Λύσεις: 1α, 2β, 3β, 4γ, 5α, 6γ

Βάλτε τα παρακάτω στην εποχή τους. Γράψτε τον αριθµό, όπως στο παράδειγµα.
Σε αυτήν την άσκηση πρέπει να βάλετε τον αριθµό που υπάρχει µπροστά από κάθε
πρόταση στη σωστή εποχή – ιστορική περίοδο. Για παράδειγµα, η Αντίσταση είναι
στην περίοδο της Κατοχής (1941-1944), άρα θα πρέπει να βάλετε το νούµερο 1 στην
περίοδο 1900-2000.
Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 0,5 βαθµό. Οι προτάσεις θα είναι 10 (εκτός από το
παράδειγµα) και αντιστοιχούν σε 5 βαθµούς
1. Αντίσταση
2. Μεσοπόλεµος
3. Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης
4. Δικτατορία Μεταξά
5. Ιουστινιανός
6. Κατοχή
7. Δολοφονία Καποδίστρια
8. Εµφύλιος Πόλεµος
9. Περσικοί Πόλεµοι
10. Όθωνας
11. Εισβολή στην Κύπρο – Κυπριακό
αρχαία χρόνια
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