
 

 

 
 
 
 
 
 

Β΄  ΤΕΥΧΟΣ 
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2.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Στο προηγούµενο τεύχος τα παραδείγµατα που παρατέθηκαν, αναφέρονταν 
σε ενδεικτικά τµήµατα της ύλης του Α΄ τριµήνου και ο αριθµός των ερωτήσεων 
ανάπτυξης, σύντοµης απάντησης και κλειστού τύπου ήταν σχετικά µικρός. 
Σ� αυτό το τεύχος τα παραδείγµατα είναι περισσότερα και καλύπτουν την ύλη του 
Β΄ τριµήνου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι την εξαντλούν. Η παρουσίασή τους 
ακολουθεί τα περιεχόµενα του σχολικού εγχειριδίου «Η Πολιτισµική Προσφορά 
του Ελληνισµού, από την αρχαιότητα ως την Αναγέννηση» ΟΕ∆Β 1997 και 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β΄ και σε µέρος του Κεφαλαίου Γ΄ (Ενότητες 1-6). 
 

 
2.1.  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  
 

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
 

2.1.1.  Γραµµατεία - Τέχνες - Επιστήµες 
 
• Eρωτήσεις ανάπτυξης 

1.  Να αναφέρετε µέσα από ποια στοιχεία εντοπίζεται η πολιτισµική ταυτότητα 
ενός λαού. 

 
2.  Ποια είναι η συµβολή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στην εξέλιξη του 
παγκόσµιου πολιτισµού; 

 
3.  Γιατί, κατά τη γνώµη σας, η ποιητική δηµιουργία του 5ου αιώνα π.Χ. (Αθήνα, 
κυρίως) θεωρείται σηµαντική και ποια επίδραση άσκησε στην εξέλιξη του 
παγκόσµιου πολιτισµού;  

 
4.  Xρησιµοποιήστε τους όρους «παρατήρηση, εµπειρία, πείραµα, υπόθεση, 
απόδειξη», και σκιαγραφήστε τα βήµατα που πραγµατοποίησε ο άνθρωπος 
για την κατάκτηση της επιστήµης.  

 
5.  Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους ο Ευκλείδης ονοµάστηκε 

«Φειδίας της Γεωµετρίας». 
• Eρωτήσεις σύντοµης απάντησης 
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1. Να αποδώσετε περιληπτικά τη σηµασία µε την οποία χρησιµοποιούµε σήµερα 
τους παρακάτω όρους: 
α) Έθνος 
β) Εθνότητα 
γ) Εθνικότητα 
δ) Εθνική συνείδηση 
ε) Εθνική µειονότητα 

                 
2.  α)  Να αναφέρετε ποια ήταν τα βασικά γνωρίσµατα της εθνότητας κατά τον  

      Ηρόδοτο. 
β)  Να συγκρίνετε τη σηµασία που απέδιδε  στον  όρο «έθνος» ο Ηρόδοτος 

(5ος αιώνας π.Χ), µε τη σηµερινή χρήση του όρου. 
 

3.  Να ονοµάσετε τα είδη του πεζού λόγου που καλλιεργήθηκαν κατά την 
Ελληνική Αρχαιότητα και να αναφερθείτε σύντοµα στο περιεχόµενο του 
καθενός.  

 
4.  α) Να βρείτε τις διαφορές µεταξύ του ηρωικού και του διδακτικού έπους. 
β) Να αναφέρετε  τους εκπροσώπους και τα έργα τους. 

 
5.  Τι εννοούµε µε τον όρο Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία; 

 
6.  Να αναφερθείτε περιληπτικά στο περιεχόµενο της προσωκρατικής 
φιλοσοφίας και να ονοµάσετε τρεις εκπροσώπους της. 

 
7.  Ο 5ος και ο 4ος αιώνας ονοµάζονται «κλασικοί χρόνοι» της Ιστορίας της 
Αρχαίας  Ελλάδας. 
α)  Να αναλύσετε τον όρο «κλασικός». 
β)  Να αιτιολογήσετε αυτή την προσωνυµία. 
γ)  Να δώσετε παραδείγµατα, τα οποία να δείχνουν και άλλες χρήσεις του όρου 

«κλασικός». 
 
8.  α) Να ονοµάσετε τους αρχιτεκτονικούς ρυθµούς της αρχαίας ελληνικής τέχνης. 
β) Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κάθε ρυθµού. 

9.  Τα αρχιτεκτονικά µνηµεία της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας θεωρούνται 
αριστουργήµατα. Πολλοί νεότεροι λαοί τα µιµήθηκαν και επισκέπτες από τα 
πέρατα του κόσµου έρχονται να τα θαυµάσουν.  
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α) Να αναφέρετε µερικά παραδείγµατα αρχιτεκτονικών αριστουργηµάτων της 
κλασικής περιόδου. 

β) Να δώσετε τρεις σηµαντικούς λόγους που δικαιολογούν αυτό το θαυµασµό. 
 
10.  Ο Παρθενώνας χαρακτηρίζεται ως διαχρονικό, παγκόσµιο πρότυπο 

αρχιτεκτονικής. Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι τα στοιχεία που οδήγησαν  
σ� αυτό το χαρακτηρισµό; 

 
11.  α)  Με τον όρο «Πλαστική» εννοούµε:  

  
  
β)  Να ονοµάσετε δύο γνωστά δείγµατα της πλαστικής από την αρχαία εποχή 
και να αναφερθείτε πολύ σύντοµα στους λόγους για τους οποίους 
θεωρούνται σπουδαία.   

 
12.  Να συγκρίνετε τον ορισµό της «Επιστήµης», όπως την εννοούµε σήµερα, µε 

τον ορισµό του Πλάτωνα: «έστιν επιστήµη δόξα αληθής µετά λόγου» 
(επιστήµη είναι η υποκειµενική γνώµη που αποδεικνύεται αληθινή µε 
επιχειρήµατα).  

 
13.  α)  Πώς ορίζει την «Υπόθεση» η σύγχρονη επιστηµολογία; 

β)  Να αξιολογήσετε την υπόθεση του Αρίσταρχου του Σάµιου σε σχέση µε τα 
σηµερινά επιστηµονικά δεδοµένα: «Υπέθετο τον ήλιον µένειν ακίνητον την 
δε γην φέρεσθαι περί τον ήλιον κατά λοξού κύκλου περιφέρειαν» 
(«διατύπωσε την υπόθεση ότι ο ήλιος έµενε ακίνητος και ότι η γη 
περιφερόταν  γύρω από τον ήλιο, σε λοξή κυκλική τροχιά»). 
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• Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1.  Αγγειοπλαστική τέχνη 
Να παρατηρήσετε τις εικόνες και: 
α) Να ονοµάσετε κάθε αγγείο ανάλογα µε το είδος του. 
β) Να αναφέρετε τη χρήση του καθενός απ� αυτά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.       Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.       ∆. 
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2. α)  Αφού παρατηρήσετε το χάρτη του «Εκαταίου» να βρείτε τις περιοχές της 
γης που λείπουν.  

β) Να ονοµάσετε τις περιοχές, των οποίων η χαρτογράφηση µοιάζει 
σηµαντικά µε τη σηµερινή εικόνα που έχουµε για τη γη.  

γ)  Να παρατηρήσετε το χάρτη και να κάνετε την περιγραφή της γης κατά τον 
Εκαταίο.  

δ) Να συγκρίνετε το χάρτη του «Εκαταίου» µε το χάρτη του Κλαύδιου 
Πτολεµαίου, να εντοπίσετε τις διαφορές που παρατηρείτε στη 
χαρτογράφηση και να τις σχολιάσετε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Γη κατά τον Εκαταίο                                        Ο χάρτης της Ελλάδος κατά τον Κλαύδιο Πτολεµαίο 
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3.  Να µελετήσετε προσεκτικά το απόσπασµα από το Α΄ βιβλίου της Συγγραφής 
του Θουκυδίδη (Η Πολιτισµική  Προσφορά του Ελληνισµού, σ. 121): 

«... πριν από τα Τρωικά δε φαίνεται να έπραξε η Ελλάδα κάτι µε κοινή 
προσπάθεια· µου φαίνεται µάλιστα ότι ούτε το όνοµα αυτό είχε όλη η Ελλάδα. 
Αντίθετα, πριν από το ∆ευκαλίωνα και το γιο του Έλληνα δεν υπήρχε καν 
τέτοια ονοµασία, αλλά ζούσαν οι πιο πολλοί κατά φύλα (�έθνη�) χωριστά, 
όπως λ.χ. οι Πελασγοί. Όταν όµως ο Έλλην και τα παιδιά του επικράτησαν 
στη Φθιώτιδα και απλωνόταν ευεργετικά η παρουσία τους και σε άλλες 
πόλεις, τότε άρχισαν να ονοµάζονται µερικοί Έλληνες αλλά χωριστά· και 
χρειάστηκε χρόνος πολύς για να επικρατήσει αυτή η επωνυµία, να γενικευτεί. 
Τρανή απόδειξη ο Όµηρος (τα οµηρικά έπη). Γιατί, ενώ έζησε αιώνες 
αργότερα, ∆ε χρησιµοποιεί το όνοµα αυτό πουθενά για όλους, παρά µόνο 
για κείνους που οδήγησε στον πόλεµο ο Αχιλλέας (από τη Φθία), που ήταν 
και οι πρώτοι µε το όνοµα Έλληνες. Στα έπη τους ονοµάζει ∆αναούς, 
Αργείους, Αχαιούς...» 

Να παρουσιάσετε τη γνώµη του συγγραφέα ως προς: 
α) Την προέλευση του όρου «Έλλην». 
β) Την περίοδο κατά την οποία πρωτοχρησιµοποιήθηκε και µε ποια χρήση. 

 
 
• Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 

α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση: 
1.  Πότε πρωτοεµφανίζεται σε γραπτές πηγές, το όνοµα Έλλην, ελληνικός, 
Ελλάδα, µε νόηµα εθνικό και πολιτισµικό;  
α) τον 8ο αιώνα π.Χ. 
β) την αρχαϊκή εποχή 
γ) τον  4ο αιώνα π.Χ. 
δ) στα τέλη του 6ου προς τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. 

2.  Γραπτές πηγές βρίσκουµε:  
α) σε παπύρους 
β) σε πήλινες πινακίδες 
γ) σε αρχιτεκτονικά µνηµεία 
δ) σε αγάλµατα 
ε) σε όλα τα παραπάνω. 

3.  Ο Πυθαγόρας διατύπωσε τον 6ο π. Χ αιώνα:  
α) τη γεωκεντρική θεωρία 
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β) την ιδέα της σφαιρικότητας της γης 
γ) την ατοµική θεωρία 
δ) την ιδέα ότι η γη είναι επίπεδη 

 

4.  Τα ωοκέλυφα αγγεία είναι ονοµαστά για: 
α) το µελανόµορφο ρυθµό τους 
β) τη λεπτότητα των τοιχωµάτων τους 
γ) τη γεωµετρική διακόσµησή τους 
δ) το ωοειδές σχήµα τους 

 

5.  Τα καµαραϊκά αγγεία φηµίζονται: 
α) για το περίεργο σχήµα τους και πήραν το όνοµά τους από την περιοχή 
στην οποία βρέθηκαν 

β) για τη διακόσµησή τους και πήραν το όνοµά τους από τα σπήλαια της 
Κρήτης στα οποία βρέθηκαν 

γ)  γιατί είναι σπάνια και βρέθηκαν µόνο σε µια περιοχή της Κρήτης 
δ)  είναι κλασικά δείγµατα αγγείων της αρχαϊκής περιόδου 

β)  Ερωτήσεις διάταξης 

1.  Να τοποθετήσετε στις παρακάτω στήλες σύµφωνα µε το περιεχόµενο της 
διδασκαλίας τους, τα ονόµατα των εξής φιλοσόφων και σοφιστών: 

Αναξαγόρας, Αναξίµανδρος, Αναξιµένης, Αριστοτέλης, Γοργίας, ∆ηµόκριτος, 
Ηράκλειτος, Θαλής, Πλάτων, Πρόδικος, Πρωταγόρας, Σωκράτης 

Α.  Κοσµολογικός 
Προσανατολισµός 

Β.  Ανθρωπολογικός 
Προσανατολισµός 

1.   
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

2.  Να τοποθετήσετε στις παρακάτω στήλες τις εξής λέξεις: 

αγγείο, αγγειογράφος, αµφορέας, ανάκτορο, ∆ισκοβόλος, ∆ορυφόρος, 
ερυθρόµορφος, Ηραίον, Ηνίοχος, Θερσίλειο, Κούρος, λήκυθος, Μαυσωλείο, 
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µέγαρο, µελανόµορφος, Μύρων, ναός, Ολυµπιείον, Παρθενώνας, 
Πολύκλειτος, Πραξιτέλης, Προπύλαια, Πρυτανείο, Σκόπας, Φειδίας 

Αρχιτεκτονική Γλυπτική Κεραµική 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

γ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

1.  Συµπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις: 
α)  Το Συµπόσιον ήταν έργο του ....................................................................... 
β)  Οι έννοιες, η κρίση, ο συλλογισµός είναι όροι που ανήκουν στην επιστήµη 
της ............................................................................................................... 

γ)  Προσωκρατική περίοδο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία ονοµάζουµε την 
περίοδο......................................................................................................... 

δ) Ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι φιλόσοφοι της ����� 
περιόδου. 

ε) Κοσµολογικός προσανατολισµός στη φιλοσοφία ήταν .................................
.....................................................................................................................
ενώ Ανθρωπολογικός προσανατολισµός ήταν ............................................
..................................................................................................................... 

 στ) Οι Σκεπτικοί, ο Επίκουρος της Σάµου και ο Ζήνων από το Κίτιο της Κύπρου 
ήταν φιλόσοφοι της ......................................................................περιόδου. 

 
2.  Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας 
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: 

δικανικός, ∆ηµοσθένης, επιδεικτικός, Λυσίας, Ισοκράτης,  
εκκλησία του ∆ήµου, προάσπιση, Ισαίος, συµβουλευτικός. 
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Οι ρητορικοί λόγοι διακρίνονται σε τρία είδη:  
α) τον ...............................τον οποίο εκφωνούσαν πολιτικοί άνδρες στη βουλή 
ή στην ............................ Κύριος εκπρόσωπος ήταν ο ................................. 

β) τον ..............................τον οποίο εκφωνούσαν στα δικαστήρια και 
αποσκοπούσε στην.........................του δικαίου. Κύριοι εκπρόσωποι ήταν ο 
.........................και ο ........................ 

γ)  τον ............................. τον οποίο εκφωνούσαν σε δηµόσιες συγκεντρώσεις. 
Κύριος εκπρόσωπος ήταν ο ................................ 

 
 

3.  Να συµπληρώσετε τα κενά του κειµένου που ακολουθεί: 
Στις τοιχογραφίες των µινωικών ανακτόρων, ως τεχνοτροπία επικρατούσε ο 
................................. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ο χρωµατικός διαχωρισµός 
ανάµεσα στα δύο φύλα επειδή τα ανδρικά σώµατα χρωµατίζονταν 
................................ και τα γυναικεία .............................Υπήρχε ακόµα, 
ανάµεσα στους Μινωίτες και στους Μυκηναίους καλλιτέχνες, διαφοροποίηση 
στη θεµατογραφία, αφού οι Μυκηναίοι αρέσκονταν περισσότερο σε σκηνές 
.............................. ενώ οι Μινωίτες σε σκηνές ............................. Στην 
κλασική εποχή, ο ∆ιονύσιος ο Κολοφώνιος ζωγράφιζε τους ανθρώπους 
ακολουθώντας τεχνοτροπία ....................................... ενώ αντίθετα ο 
Πολύγνωτος ο Θάσιος ζωγράφιζε τους ανθρώπους ιδανικούς. 
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δ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 

1.  Ενώστε µε µία γραµµή τα κύρια ονόµατα της στήλης Α µε τα στοιχεία της 
στήλης Β (σε κάθε όνοµα αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β). 

                   Α                                                   Β 
Ηράκλειτος   Λογική 

           Αριστοτέλης                                 νους 
           Σαπφώ                                       πυρ αείζωον 
           Αριστοφάνης                                Ελληνικά 
           Τυρταίος                                      µελική ποίηση 
           ∆ηµόκριτος                                  ελεγείες 
           Επίκουρος από τη Σάµο  ρήτορας 

∆ηµοσθένης                                ατοµική θεωρία 
Θουκυδίδης                                επιγράµµατα  
Ξενοφών ο Αθηναίος    Λυσιστράτη 
Πολύβιος       ιστορικό ήθος 

Ξυγγραφή 
φιλόσοφος ελληνιστικής  
περιόδου 

 
 

2.  Να αντιστοιχίσετε τα ονόµατα των καλλιτεχνών της Α στήλης µε τα έργα της Β 
στήλης. Σε κάθε καλλιτέχνη µπορεί να αντιστοιχούν περισσότερα από ένα 
έργα.   

Α Β 
Απολλόδωρος ο Αθηναίος Ο Ηρακλής και τα φίδια 
Μινωίτης καλλιτέχνης Ποικίλη Στοά 
Πολύγνωτος ο Θάσιος Αναδυοµένη Αφροδίτη 
Ζεύξις Ανάκειο 
Απελλής Κροκοσυλλέκτης 
Μίκων ο Αθηναίος ∆ιακόσµηση ανακτόρου Αρχελάου  

 Ταυροκαθάψια 
 Ξύλινοι πίνακες 
 Πορτραίτα Αλεξάνδρου 
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3.  Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης 
Β. Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχούν περισσότερα από ένα στοιχεία 
της στήλης Β.  

Α Β 
Αρίσταρχος ο Σάµιος Τριγωνοµετρία 
Ιπποκράτης ο Κώος Ιατρός 
Κλαύδιος Γαληνός Μαθηµατικός 
Θεόδωρος Σφαιρικότητα της γης 
Ερατοσθένης Ηλιοκεντρική θεωρία 
Ίππαρχος ο Νικαεύς Γεωγραφικές συντεταγµένες 
Πυθαγόρας ο Σάµιος Ηθικός κώδικας ιατρικής δεοντολογίας 
Κλαύδιος Πτολεµαίος Γεωγραφικά 
Ευκλείδης ∆ήλιο πρόβληµα 

 «Στοιχεία» 
 Υπολογισµός περιφέρειας γης σε 

252.000 στάδια 
 «Περί Φυσικών ∆υνάµεων» 

 
 

ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό-λάθος»  

1.  Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (Σ για το 
σωστό, Λ για το λάθος): 
• Οι Μινωίτες γνώριζαν το δεκαδικό σύστηµα και  
κρατούσαν λογιστικά βιβλία.    Σ Λ 

• Ο Αρίσταρχος ο Σάµιος «υπέθετο τον ήλιον µέ- 
νειν ακίνητον την δε γην φέρεσθαι περί τον ήλιον  
κατά λοξού κύκλου περιφέρειαν».    Σ Λ 

• Ο Ασκληπιάδης από την Προύσα (130 - 40 π.Χ.)  
χρησιµοποίησε τις γεωµετρικές µεθόδους στην  
Αστρονοµία      Σ Λ 

• Ο Αναξίµανδρος ο Μιλήσιος θεωρούσε ως «αρχή  
των όντων» (πηγή των πραγµάτων) το νερό.   Σ Λ 

• Ο Νέαρχος µε εντολή του Μ. Αλεξάνδρου επιχεί- 
ρησε τον περίπλου της Αφρικής.    Σ Λ 
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• Το έργο του Κλαύδιου Πτολεµαίου «Γεωγραφίας  
Υφήγησις» (2ος αι. π.Χ.) µεταφράστηκε στα λατι- 
νικά το 15ο µ.Χ. αι. από τον Εµµανουήλ Χρυσο- 
λωρά.       Σ Λ 

• Ο Κλαύδιος Γαληνός υπήρξε φηµισµένος ζωγρά- 
φος από την Πέργαµο κατά τους ελληνιστικούς  
χρόνους.        Σ Λ 

• Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (275 - 194 π.Χ.)  
έγραψε στο Ζ βιβλίο των «Γεωγραφικών» του ότι  
«έστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία».    Σ Λ 

• Ο Λεύκιππος από τα Άβδηρα τον 5ο αι. υπολόγισε  
µε αρκετή προσέγγιση την περιφέρεια της γης.   Σ Λ 

• Ο Εκαταίος ο Μιλήσιος λογογράφος θεωρείται ότι  
πρώτος σχεδίασε χάρτη της γης.     Σ Λ 

 

2.  Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (Σ για το 
σωστό, Λ για το λάθος): 
• Ο ποιητής Ησίοδος στο έργο του «Έργα και Ηµέραι»  
εκθειάζει την Αρετή και κατακρίνει την Κακία (τεµπε- 
λιά - κακοµοιριά).      Σ Λ 

• Ο Συρακόσιος  Κόρακας είναι γνωστός για το έργο  
του «Ιστορική Βιβλιοθήκη».    Σ Λ 

• Ο Μένανδρος θεωρείται κύριος εκπρόσωπος της  
χορικής ποίησης.       Σ Λ 

• Ο Πολύβιος υπήρξε έξοχος λογογράφος ασχολού- 
µενος ιδιαίτερα µε γενεαλογικούς καταλόγους.  Σ Λ 

 

• Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοιχτής απάντησης 

1.  Σε ποια από τις παρακάτω διαλέκτους της κλασικής περιόδου αναφερόµαστε 
όταν χρησιµοποιούµε τον όρο «αρχαία ελληνική γλώσσα»;  
(Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 
α) δωρική 
β) αττική  
γ) ιωνική 
δ) αιολική 
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Εξηγήστε  τους λόγους για τους οποίους προέκυψε αυτή η «ταύτιση»: ...........
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
2.  Ο ναός του Ηφαίστου σήµερα ονοµάζεται: 

(Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 
α) Ηφαιστείο 
β) Θησείο 
γ) Ανάκειο 
δ) Ερεχθείο 
Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους πήρε την ονοµασία που επιλέξατε ως 
σωστή: ..............................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

3.  Οι κλέφτες των σπιτιών στην αρχαία Αθήνα ονοµάζονταν:  
(Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 
α) τυµβωρύχοι 
β) τοιχωρύχοι 
γ) διαρρήκτες 
δ) τειχωρύχοι 
Να  εξηγήσετε τη σχέση της λέξης που επιλέξατε µε τα οικιστικά προβλήµατα 
της Αθήνας του 5ου αιώνα: .................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

4. «Κανών» ονοµάστηκε: 
(Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 
α) Ο Ερµής του Πραξιτέλη 
β) Ο ∆ορυφόρος του Πολυκλείτου 
γ) Ο ∆ισκοβόλος του Μύρωνα 
δ) Ο ∆ίας του Φειδία στην Ολυµπία 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να εξηγήσετε τους λόγους για τους 
οποίους το έργο αυτό ονοµάστηκε «Κανών»: ...................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 


