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Ε. ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ  

 
1ο ΣΧΕ∆ΙΟ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Το έργο της Αντιβασιλείας 
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο 
Θέµατα: 3 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. Το Συµβούλιο της Αντιβασιλείας, το οποίο συνόδευε τον 
Όθωνα στην Ελλάδα, είχε διοριστεί από: 
(να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 
α) τις Προστάτιδες ∆υνάµεις 
β) τον πατέρα του Όθωνα, βασιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκο Α΄ 
γ) εκλεγµένη επιτροπή των Ελλήνων 
δ) από την Ε΄ Εθνοσυνέλευση 

 
Β. Το βασικό οργανωτικό έργο της Αντιβασιλείας οφείλεται στον 

καθηγητή Μάουρερ, ο οποίος: 
(να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 
α) διαίρεσε το κράτος σε δέκα νοµούς και 42 επαρχίες, των 
οποίων οι διοικητές θα διορίζονταν από το κράτος 

β) ασχολήθηκε µε τα οικονοµικά του κράτους και άλλαξε τον 
τρόπο άµεσης φορολογίας 

γ) ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την οργάνωση της δηµόσιας 
εκπαίδευσης και την παραγωγή σηµαντικού νοµοθετικού 
έργου 

δ)  δηµιούργησε νέα στρατιωτικά σώµατα αποτελούµενα 
από βαυαρούς µισθοφόρους, αποκλείοντας συγχρόνως 
από τις τάξεις του στρατού τους Έλληνες αγωνιστές. 

 
Γ.  Να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείµενο. 

Παρά τις προσπάθειές της η Αντιβασιλεία δεν κατόρθωσε να 
βάλει τάξη στα ����..  . Ίσχυε και κατά την περίοδο αυτή 
το ����..  σύστηµα της Τουρκοκρατίας. Οι βασικοί φόροι 
ήταν η ����..   και ο φόρος �����. . 

1,5 µονάδα
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 µονάδα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 µονάδες 
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ 
στήλης, που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.  
(Σε κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης αντιστοιχεί ένα µόνο από τα δεδοµένα της Β΄ 
στήλης). 

6  µονάδες 

 

     Α΄ Β΄  

 

 

 

 

1.  �  Θεόκλητος Φαρµακίδης 

 

2.  �  Χάυντεκ 

 

3.  �  Αναστάσιος Πολυζωίδης 

 

4. �  Άρµανσµπεργκ 

α) µε την ενηλικίωση του Όθωνα 
(Μάιος 1835) διορίζεται αρχικα-
γκελάριος 

β)   θέτει τις βάσεις της οργάνωσης 
της δηµόσιας εκπαίδευσης 

γ) νοµοθέτησε τη διανοµή των 
εθνικών κτηµάτων στους αγρό-
τες 

δ)   ήταν ο εµπνευστής της Μεγάλης 
Ιδέας 

ε)  απολύει από το στρατό όλους 
τους αγωνιστές 

στ)   συµβάλλει στο διοικητικό χωρι-
σµό της ελληνικής εκκλησίας 
από το Οικουµενικό Πατριαρχείο 

ζ)   αντιδρά, ως πρόεδρος του δικα-
στηρίου, στην καταδίκη των 
Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα 

 

 
ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να αναφέρετε σε ποια από τα µέτρα της Αντιβασιλείας 
αντέδρασαν κυρίως οι Έλληνες και γιατί.  

................................................................................................  

................................................................................................  

................................................................................................  

................................................................................................  

................................................................................................  

................................................................................................  

................................................................................................   
 

 
 

 

 

 

 

 

7 µονάδες  
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2ο ΣΧΕ∆ΙΟ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Η πορεία του ελληνικού κράτους  
προς τον εκσυγχρονισµό (επαναληπτικό) 

∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Θέµατα: 4 

 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. Η Αγγλία µε την παραχώρηση της Επτανήσου στην Ελλάδα,  
το 1864, αποκόµιζε κέρδη για την πολιτική της και συγχρόνως:  
(να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 

α) διατηρούσε το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το λιµάνι της 
Κέρκυρας ως ναύσταθµο των πλοίων της 

β) απαλλασσόταν από τη διοίκηση των νησιών, στα οποία η 
επιβολή της τάξης, της κόστιζε ήδη πολλά 

γ)  επανέφερε την ηρεµία στην Ανατολική Μεσόγειο κατευνά-
ζοντας τους Έλληνες,  οι οποίοι υπέβαλαν αίτηµα να 
παραχωρηθεί στην Ελλάδα η Κωνσταντινούπολη 

δ)  ήθελε να έχει σχέσεις µε το νέο βασιλιά, ο οποίος προ-
ερχόταν από την Αγγλία, δεσµεύοντας  και τη µελλοντική 
πολιτική του 

 

Β. Με την αρχή της "δεδηλωµένης" είναι απαραίτητο:  
(να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 

α)  η κυβέρνηση να απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της βουλής 

β)  η κυβέρνηση να δηλώνει την εµπιστοσύνη της στη βουλή 

γ)  η βουλή να δηλώνει την εµπιστοσύνη της στο βασιλιά 
δ) ο βασιλιάς και η βουλή να δηλώνουν την εµπιστοσύνη 
τους στην κυβέρνηση 

 

 
1,5 µονάδα 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 µονάδα 
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείµενο. 

Μετά το 1862 αρχίζει η σταδιακή  ανάπτυξη της ελληνικής 
������ . Σ΄ αυτό βοήθησαν και οι οικονοµικές συνθήκες 
που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου. Ειδικότερα στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση της 
������ παραγωγής µετά την εκποίηση µέρους των 
εθνικών γαιών το 1871. Συγχρόνως ενισχύθηκε η οικονοµική 
δραστηριότητα µε την κατασκευή ������ και 
������ δικτύου επί πρωθυπουργίας Χαρ. Τρικούπη. 
Αλλά και η εµπορική ναυτιλία εξελίσσεται και τα ������ 
αντικαθίστανται µε������ . Τα κεφάλαια των Ελλήνων 
που δραστηριοποιούνταν εκτός ελληνικού κράτους 
επενδύονται στο ελεύθερο ελληνικό βασίλειο και βοηθούν την 
ανάπτυξη της ������ . Οι συγκεκριµένες οικονοµικές 
αλλαγές οδήγησαν και σε ������ διαφοροποιήσεις. Ο 
πληθυσµός µετακινείται από την ύπαιθρο στα ������ . 
κέντρα και εξαιτίας της πρώτης εκβιοµηχάνισης µια καινούρια 
τάξη εµφανίζεται, η ������ . 

5 µονάδες 
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ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της 
Β΄ στήλης, που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.  (Σε κάθε 
δεδοµένο της Α΄ στήλης αντιστοιχεί ένα µόνο από τα δεδοµένα της Β΄ στήλης). 

6 µονάδες 

Α΄ Β΄  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  _____ Μαρίνος Αντύπας 

 

2.  _____ Χαρίλαος Τρικούπης 

 

3.  _____ Αλέξ. Κουµουνδούρος 

 

4. _____ Θεόδ. ∆ελιγιάννης 

α)  προσπάθησε, ως πρωθυπουρ-
γός, να αστικοποιήσει την 
οικονοµία και επέβαλε στο 
βασιλιά την αρχή της �δεδηλω-
µένης� 

β)   αντιπροσώπευε την παράδοση, 
δεν είχε ουσιαστικό πρόγραµ-
µα ως πρωθυπουργός, ενώ η 
κυβέρνησή του ευθύνεται για 
την ήττα στον πόλεµο του 1897 

γ) υπήρξε ο εµψυχωτής των 
θεσσαλών εργατών στους 
αγώνες τους εναντίον των 
τσιφλικάδων στις αρχές του 
20ού  αιώνα 

δ)   υπήρξε πολλές φορές πρωθυ-
πουργός και ήταν ο πρώτος 
ηγέτης που διαµόρφωσε πρό-
γραµµα εσωτερικής και εξωτε-
ρικής πολιτικής µε σαφείς 
στόχους 

ε)  ανέλαβε, ως αξιωµατικός του 
ελληνικού στρατού, την αρχη-
γία των ελληνικών σωµάτων 
που δρούσαν στη Μακεδονία, 
όπου και σκοτώθηκε 

στ)   υπήρξε πρόξενος της Ελλάδος 
στο Μοναστήρι και βοήθησε 
σηµαντικά στην οργάνωση της 
ελληνικής αντίστασης στη 
Μακεδονία στις αρχές του 20ού  
αιώνα 
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ΘΕΜΑ 4ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

 

− Ποιοι παράγοντες επέδρασαν στη διαµόρφωση των νέων 
πολιτικών σχηµατισµών µετά τον Κριµαϊκό πόλεµο; 

Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά τους και να τα αντιδιαστεί-
λετε από αυτά των κοµµάτων που προϋπήρχαν. 
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................   
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................   
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................   

 
 

 
 

6 µονάδες  

 
 
 


