ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των φιλολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ και που ανοίγουν το δρόμο για το διορισμό των υποψηφίων μας στο Δημόσιο.

Επιμέλεια: Χρυσάφης Ματθαίος, Μs Αρχαίας Ιστορίας

1. Ο Αρταξέρξης ο Α΄ ο μακρόχειρ (464‐424π.Χ) βασιλιάς της Περσίας, ανήλθε στο θρόνο:
α) με τον νόμιμο τρόπο
β) με την ύπουλη βοήθεια της μητέρας του
γ) δολοφονώντας τον πατέρα του και υπερνικώντας την αντίδραση της Αυλής
δ) αμέσως μετά τη συντριβή των Περσών στο Μαραθώνα

2. Η πομπή των «Παναθηναίων» απεικονίζεται:
α) στο Ερεχθείο
β) στο ναό της Δήμητρας στην Ελευσίνα
γ) στη ζωοφόρο του Παρθενώνα
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δ) στο μνημείο της Ποικίλης Στοάς

3. Στην «Ποικίλη Στοά» οι Αθηναίοι:
α) παρακολουθούσαν θεατρικά δράματα
β) θαύμαζαν ζωγραφιές
γ) παρακολουθούσαν μουσικούς αγώνες
δ) λάτρευαν τους θεούς τους

4. Ποιο σώμα δεν συγκροτούσε το αθηναϊκό πολίτευμα επί Περικλέους;
α) Η βουλή των τριακοσίων
β) Οι εννέα άρχοντες
γ) Οι δέκα στρατηγοί
δ) Η εκκλησία του Δήμου

5. Δεν ανήκαν στις δαπανηρές υποχρεώσεις που είχαν ανατεθεί στους εύπορους Αθηναί‐
ους:
α) τα θεωρικά
β) η χορηγία
γ) η τριηραρχία
δ) η εστίαση

6. Ο «Πανηγυρικός» είναι εγκώμιο του:
α) Περικλέους
β) Ισοκράτους
γ) Ευριπίδου
δ) Πρωταγόρα

7. Η συμμαχία της Δήλου εναντίον των Περσών συνήφθη μεταξύ:
α) Αθηνών‐Σπαρτιατών υπό την αρχηγία των Σπαρτιατών
β) Αθηνών‐Σπαρτιατών υπό την αρχηγία των Αθηναίων
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γ) όλων των ελλήνων υπό την αρχηγία των Αθηναίων
δ) όλων των ελλήνων υπό την αρχηγία των Σπαρτιατών

8. Στη μάχη της Κορώνείας 447 π.Χ.:
α) οι Αθηναίοι κατατροπώνουν τους Σπαρτιάτες
β) οι Βοιωτοί και Μεγαρείς βοηθούμενοι απ’ τους Σπαρτιάτες νικούν τους Αθηναίους
γ) οι Λοκροί, οι Βοιωτοί, οι Μεγαρείς και οι Φωκείς συμμαχόνται με τους Αθηναίους κατατρο‐
πώνουν τους Σπαρτιάτες
δ) αποσπώνται από την αθηναϊκή συμμαχία οι Αιγινήτες

9. Η Νίκειος ειρήνη μεταξύ Αθηναίων‐Σπαρτιατών συνομολογήθηκε μεταξύ του Νικία
και του:
α) Αστυάνακτα
β) Πλειστοάνακτα
γ) Βρασίδα
δ) Λύσανδρου

10. Ο θεωρηθείς ως κακός οιωνός της κοπής των κεφαλών των κιόνων των επονομαζο‐
μένων «Ερμών» έλαβε χώρα πριν τον απόπλου του Αθηναϊκού στόλου και την εκστρα‐
τεία του:
α) στις Συρακούσες υπό τον Αλκιβιάδη
β) προς κατάληψη της Πύλου υπό τον Δημοσθένη
γ) προς κατάληψη της Αμφίπολης
δ) προς κατάληψη της Ποτίδαιας

11. Ποια από τις παρακάτω πόλεις δεν απετέλεσε πεδίο κατατρόπωσης των Σπαρτιατών
από τους Αθηναίους ύστερα από την ανάκληση του Αλκιβιάδη;
α) Σηστός
β) Άβυδος
γ) Κυζίκιος
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δ) Έφεσος

12. Η ναυμαχία στις Αργινούσες έγινε το 406 π.Χ. υπό των Σπαρτιατών και των Αθηναίων
με αρχηγούς αντίστοιχά τους:
α) Λύσανδρο και Αλκιβιάδη
β) Λύσανδρο και Κόνωνα
γ) Καλλικράτη και Αλκιβιάδη
δ) Καλλικράτη και Κόνωνα

13. Η ναυμαχία στην ΄΄εν Αιγός ποταμοίς΄΄ κατέληξε:
α) Με νίκη των Αθηναίων υπό του ναύαρχου Κόνωνα
β) Με νίκη των Αθηναίων υπό του ναύαρχου Νικία
γ) Με ήττα των Αθηναίων υπό του ναύαρχου Κόνωνα
δ) Με ήττα των Αθηναίων υπό του ναύαρχου Νικία

14. Στην «εκστρατεία των μυρίων» με τη συμμαχία 10.000 Ελλήνων:
α) ο υιός του Δαρείου Κύρος εκστρατεύει εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη
β) ο υιός του Δαρείου Αρταξέρξης εκστρατεύει εναντίον του αδελφού του Κύρου
γ) ο Ξενοφών στρατηγός 10.000 ελλήνων κατατροπώνει τον υιό του Δαρείου Αρταξέρξη
δ) ο Ξενοφών στρατηγός 10.000 ελλήνων κατατροπώνει τον υιό του Δαρείου Κύρο

15. Οι πόλεις που συνασπίσθηκαν με την Αθήνα και κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον της
κηδεμονίας της Σπάρτης το 394 π.Χ. ήταν:
α) Η Μεσσήνη, Έφεσος και η Κόρινθος
β) Η Θήβα, τα Μέγαρα και το Άργος
γ) Η Κόρινθος, η Θήβα και το Άργος
δ) Η Αίγινα, η Μήλος και η Έφεσος

16. Ο Ιερός λόχος συνεκροτείτο από 300 επίλεκτους νέους οι οποίοι:
α) υπεράσπιζαν τη Σπάρτη όταν ο στρατός της έλειπε σε εξωτερικούς πολέμους
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β) φύλατταν τη Θήβα ορκισμένοι να πεθάνουν μαχόμενοι
γ) αποφάσισαν να εκστρατεύσουν από την Αθήνα αγανακτισμένοι από την επώδυνη κηδεμο‐
νία της Σπάρτης
δ) εξεστράτευσαν υπό του Αρχιδάμου κατατροπώνοντας τους Αρκάδες στη λεγομένη «Άδα‐
κρυν μάχην»

17. Στη μάχη της Μαντινείας το 362 π.Χ. πολέμησαν:
α) η Αρκαδική Ομοσπονδία έναντι των Σπαρτιατών
β) οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες έναντι των Θηβαίων
γ) οι Αθηναίοι με τους Θηβαίους αφενός έναντι των Σπαρτιατών
δ) οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους τους Αργείους και Αρκάδες έναντι των
Θηβαίων

18. Ο τύραννος των Φερρών Αλέξανδρος κατετροπώθη από τον Πελοπίδα:
α) στην Άδακρυν μάχη
β) στις «Κυνός Κεφαλές»
γ) στη ναυμαχία της Κνίδου
δ) στη μάχη παρά τα Κούναξα

19. Τα περίφημα μεταλλεία χρυσού που απέδιδαν ετησίως 1000 τάλαντα βρίσκονταν:
α) στην Ποτίδαια
β) στην Αμφίπολη
γ) στην Πύνδα
δ) στους Φιλίππους

20. Ο «ιερός πόλεμος» συνήφθη το 355 π.Χ μεταξύ:
α) Αθηναίων‐Μακεδόνων
β) Θηβαίων‐Σπαρτιατών
γ) Θηβαίων‐Φωκέων
δ) Μακεδόνων‐Θηβαίων
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21. Ποια πόλη δεν ανήκε στο εκτεταμένο μακεδονικό κράτος του Φιλίππου του Β’;
α) Οδησσός
β) Φιλιππούπολη
γ) Όλυνθος
δ) Τα Σούσα

22. Προηγείται χρονολογικά η μάχη:
α) Της Ισσού
β) Του Γρανικού
γ) Των Αρβήλων
δ) της Ιψού

23. Ο «Γόρδιος δεσμός» ελύθη υπό του Μ. Αλεξάνδρου:
α) μετά τη μάχη του Γρανικού
β) στα Σούσα
γ) στα Εκβάτανα
δ) στον Ινδό ποταμό

24. Ο Σπαρτιάτης Παυσανίας, ως αρχηγός του συμμαχικού στόλου το 478 π.Χ. κατέλαβε
α) τη Λήμνο, την Ίμβρο και την Σκύρο
β) το μεγαλύτερο τμήμα της Κύπρου και κατόπιν τμήμα της Καρίας
γ) το μεγαλύτερο τμήμα της Κύπρου και κατόπιν το Βυζάντιο
δ) πολλά νησιά των Δωδεκανήσων

25. Η πρώτη πόλη που οργανώθηκε με συγκεκριμένο σχέδιο από παράλληλους και κά‐
θετους δρόμους ήταν
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α) η Μίλητος
β) ο Πειραιάς
γ) η Αθήνα
δ) η πόλη της Ρόδου

26. Το 462 π.Χ. με πολιτικό πραξικόπημα καταργήθηκαν οι πολιτικές αρμοδιότητες του
Αρείου Πάγου
α) από τον Κίμωνα
β) από τον Εφιάλτη
γ) από τον Περικλή
δ) από τον Αριστείδη

27. Η δυαρχία στην Ελλάδα παγιώθηκε και τυπικά, ενώ η Αθήνα αναγνωρίσθηκε ως η‐
γεμονική δύναμη και από την Σπάρτη
α) με την ειρήνη του Καλλία (449/8 π.Χ.),
β) με την τριαντάχρονη ειρήνη με την Σπάρτη,
γ) με την ίδρυση της αττικής‐δηλιακής συμμαχίας (477 π.Χ.),
δ) με την ήττα των Αθηναίων στην Κορώνεια (447 π.Χ.)

28. Η μεταφορά του ταμείου της συμμαχίας από τη Δήλο στην Ακρόπολη των Αθηνών
έλαβε χώρα
α) το 454 π.Χ., ενώ αποφασίστηκε να προσφέρεται στη θεά Αθηνά το 1/60 των φόρων,
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β) το 464 π.Χ., ενώ αποφασίστηκε να προσφέρεται στη θεά Αθηνά το 1/60 των φόρων,
γ) το 454 π.Χ., ενώ αποφασίστηκε να προσφέρεται στη θεά Αθηνά το 1/50 των φόρων,
δ) το 474 π.Χ., ενώ αποφασίστηκε να προσφέρεται στη θεά Αθηνά το 1/60 των φόρων,

29. Ο Περικλής σύναψε συμμαχία με
α) την Έγεστα (458/7 π.Χ.) και το Ρήγιο (433/2 π.Χ.),
β) την Έγεστα (458/7 π.Χ.), τις Συρακούσες και το Ρήγιο (433/2 π.Χ.),
γ) την Κύμη (458/7 π.Χ.), τους Λεοντίνους και το Ρήγιο (433/2 π.Χ.),
δ) την Έγεστα (458/7 π.Χ.), τους Λεοντίνους και το Ρήγιο (433/2 π.Χ.),

30. Αποκλειστικός στόχος του Περικλή κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου
ήταν
α) να κατοχυρώσει την προσωπική του εξουσία και να εξασφαλίσει για την Αθήνα και τους
συμμάχους της την πρωτοκαθεδρία στην Ελλάδα,
β) να αναγκάσει τον Κόρινθο και τα Μέγαρα να αναγνωρίσουν την αθηναϊκή οικονομία στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής,
γ) να υποτάξει την Σπάρτη και τους συμμάχους της στην Πελοπόννησο,
δ) να αναγκάσει τον αντίπαλο να αναγνωρίσει οριστικά την αθηναϊκή ηγεμονία, ενώ δεν δι‐
απνεόταν, όπως άδικα τον κατηγόρησαν, από κατακτητικούς στόχους
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. γ

2. γ

3. β

4. α

5. α

6. β

7. γ

8. β

9. β

10. α

11. δ

12. δ

13. γ

14. α

15. γ

16. β

17. β

18. β

19. δ

20. γ

21. δ

22. β

23. α

24. γ

25. α

26. β

27. β

28. α

29. δ

30. δ
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