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 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  
 ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
 
 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Μονάδες 20) 

 Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 
 
Α1. Κάθε στοιχείο της Στήλης Α΄ αντιστοιχεί με ένα στοιχείο της Στήλης Β΄. Να γράψετε στο 

τετράδιο απαντήσεών σας τους αριθμούς της Στήλης Α΄ και δίπλα από τον καθένα το 
γράμμα της Στήλης Β΄ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Προσοχή: Στη Στήλη Β΄ περισσεύουν δύο (2) στοιχεία. 

 

 
ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1. Γραμμική Α΄ (α) Ανασκαφές στις Μυκήνες 

2. Γραμμική Β’ (β) Ανασκαφές στην Κνωσό 

3. Άρθουρ Έβανς (γ) Ανασκαφές στις Κυκλάδες 

4. Ερρίκος Σλήμαν (δ) Μυκηναϊκή γραφή 

 (ε) Μινωική γραφή 

 (στ) Κυκλαδική γραφή 

(4 x 2,5 μ. = 10 μον.) 
 

Α2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή 
λάθος, γράφοντας στα φύλλα εξέτασής σας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος», δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

 
α. Κατά την εποχή του χαλκού, μαρτυρούνται τοιχογραφίες στους τρεις μεγάλους 
πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο. 
β. Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του μινωικού πολιτισμού ήταν η Ζάκρος. 
γ. Η κάθοδος των Δωριέων θεωρείται μία από τις αιτίες που οδήγησαν στην παρακμή 
του μυκηναϊκού πολιτισμού. 
δ. Τα μαρμάρινα ειδώλια είναι χαρακτηριστικά έργα του μινωικού πολιτισμού. 

(4 x 2,5 μ. = 10 μον.) 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Μονάδες 45) 

Β1. Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω, με βάση τα 
ζητούμενα των παρενθέσεων: 

 

(α) Δίσκος της Φαιστού 
(πολιτισμός στον οποίο μαρτυρείται, περιγραφή [2 στοιχεία]) (8 μον.) 

 
(β) Θολωτοί τάφοι 

(πολιτισμός στον οποίο μαρτυρούνται, τρία (3) χαρακτηριστικά) (12 μον.) 

Β2. 

(α) Να περιγράψετε τη Μινωική θρησκεία αναφέροντας τρία (3) στοιχεία και να συγκρίνετε 
τη Μινωική θρησκεία με τη Μυκηναϊκή, επισημαίνοντας μία (1) ομοιότητα και μία (1)  
διαφορά.                                                                                                                                  (25 μον.)
        

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (Μονάδες 35) 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Ι 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ ΙΙ 
Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων εμπορικού χαρακτήρα, όπως η εισαγωγή απαραίτητων 
πρώτων υλών στην Κρήτη και ο έλεγχος των ανταλλαγών στον αιγαιακό χώρο μέχρι και 
την Ανατολή, θα μπορούσε να είναι ο πιθανότερος λόγος αυτής της θαλασσοκρατίας. Ο 
παράγοντας αυτός ερμηνεύει καλύτερα τις προνομιακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν 
μεταξύ Κρήτης και ορισμένων Κυκλάδων. […] Η γεωγραφική θέση των νησιών αυτών τα 
ανέδειξε σε θέσεις κλειδιά για τον έλεγχο του αιγαιακού εμπορίου. 
 […] Η ανάγκη εισαγωγής μετάλλου στην Κρήτη αναφέρθηκε συχνά ως αιτία της έντονης 
εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στο Αιγαίο. Η Κρήτη θα πρέπει να 
προσέφερε ως αντάλλαγμα υφάσματα, γεωργικά και βιοτεχνικά προϊόντα. 
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J.-Cl. Poursat, «Η αρχή της Ύστερης Χαλκοκρατίας στην Κρήτη», στο 
Οι πολιτισμοί του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού, 

Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1996, σ. 341–343 

 
Αφού μελετήσετε προσεκτικά τα πιο πάνω παραθέματα και με βάση τις ιστορικές σας 
γνώσεις, να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα. 

 

(α) Με βάση το παράθεμα ΙΙ να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους οι Μινωίτες 
κυριάρχησαν στη θάλασσα.  

   (12 μον.) 

(β) Να εντοπίσετε στο παράθεμα Ι (χάρτης) και να γράψετε δύο (2) περιοχές με τις 
οποίες προβαίνουν σε ανταλλαγές οι Μινωίτες.                  

        (6 μον.) 

  (γ) Να αναφέρετε  δύο (2) προϊόντα που εισήγαγαν οι Μινωίτες.         

 (8 μον.) 

(δ) Να ονομάσετε τον λαό που  διαδέχθηκε τους Μινωίτες στη θαλασσοκρατία και να αναφέρετε δύο (2) 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πολιτισμού του.        

  (9 μον.) 

                                                                          

 
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 


