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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α ( Από τις πέντε (5) ερωτήσεις επιλέγετε τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

4 μονάδες) 

1. Σε ποια φράση συνοψίζεται το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού και ποια 

εσωτερική πολιτική ακολούθησε αναφορικά με το Κράτος; 

2. Να επιλέξετε από τη Στήλη Β την ημερομηνία που σχετίζεται με κάθε γεγονός της 

Στήλης Α.  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης  α. 627 

2. Μάχη της Νινευί β. 330 

3. Μάχη Κλειδιού γ. 1014 

4. Άλωση Κων/πολης από τους Φράγκους δ. 1204  

 

3. Να αναπτύξετε τους όρους: Χριστόγραμμα, σκλαβηνίες, Μυριόβιβλος, παιδομάζωμα. 

 

4. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) καθεμιά από τις παρακάτω 

προτάσεις. 

α) Ο Μωάμεθ Β’, για να αποκλείσει την Κωνσταντινούπολη, έχτισε στην ευρωπαϊκή ακτή του 

Βοσπόρου το φρούριο της Ρούμελης.  

β) Οι Βάραγγοι – Ρως ήταν σκανδιναβικά φύλα. 

γ) Ο Μεθόδιος και ο Κωνσταντίνος (Κύριλλος) ανέλαβαν τον εκχριστιανισμό των 

Βουλγάρων. 

δ) Ο Αλέξιος Α’, για να αντιμετωπίσει τις επιδρομές των Νορμανδών, ζήτησε τη βοήθεια των 

Βενετών. 
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5. Να αντιστοιχίσετε κάθε νούμερο της Στήλης Α με το γράμμα που του αντιστοιχεί από 

τη στήλη Β.  (Προσοχή! Δύο στοιχεία από τη Στήλη Β περισσεύουν.) 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.  Αναστολή λειτουργίας Νεοπλατωνικής 

Ακαδημίας  

α. Ηράκλειος 

2. Πιστός έν Χριστώ βασιλεύς                                 β. Λέων Γ’ 

3.  Μαγιορδόμος                                             γ. Νικηφόρος Φωκάς 

4.  Πολέμιος εικονολατρίας                                                    δ. Ιουστινιανός 

 ε. Κάρολος Μαρτέλος 

 στ. Χοσρόης Α’  

 

ΟΜΑΔΑ Β (Από τις τέσσερις (4)  ερωτήσεις επιλέγετε δύο (2) . Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

4 μονάδες) 

1. Να περιγράψετε το τυπικό σχήμα της εικονογράφησης των ναών, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας.    

 

2. Ποιες ήταν οι συνέπειες της εικονομαχίας στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου 

και στον πολιτισμό; 

 

3. Ποιες διαφορές μεταξύ ορθόδοξης και ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας επισημαίνονται  

στην παρακάτω επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλάριου; Σύμφωνα με τις ιστορικές σας 

γνώσεις οι διαφορές αυτές ήταν πράγματι αγεφύρωτες ή υπήρχε κάποιος απώτερος 

σκοπός και από τις δύο πλευρές που οδήγησε τελικά στο σχίσμα των δύο Εκκλησιών; 

 

Επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλαρίου για τις διαφορές με τους Λατίνους 

 

Πρέπει να ξέρεις ότι οι Ρωμαίοι δεν έχουν χτυπηθεί από ένα μόνο βέλος (πλάνη), δηλ. τα 

άζυμα, αλλά πολλά και διάφορα βέλη, που πρέπει να απομακρύνουμε. 

[...] Στο άγιο σύμβολο [της Πίστεως] κάνουν την ακόλουθη κακόβουλη και επικίνδυνη 

προσθήκη: «Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον και ζωοποιόν, το εκ του Πατρός και Υιού 

εκπορευόμενον. 

 [...] Οι επίσκοποι τους φοράνε δαχτυλίδι στο χέρι τους, σαν να έχουν τάχα παντρευτεί την 

εκκλησία, και λένε ότι φοράνε τον αρραβώνα. Επιπλέον, πηγαίνουν στον πόλεμο και 

βά¬φουν τα χέρια αλλά και τις ψυχές τους με αίμα, φονεύοντας και φονευόμενοι. 

Acta et scripta [...] de controversio ecclesiae Graecae et Latinae [...], έκδ. C. Will, Λειψία-Marburg 1861, 180-182. 
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4. Το παρακάτω κτίσμα έχει χαρακτηριστεί ως το λαμπρότερο της βυζαντινής τέχνης. 

Πώς ονομάζεται; Τι γνωρίζετε για την κατασκευή και τα χαρακτηριστικά του; Ποιο 

είναι, κατά τη γνώμη σου, το πιο εντυπωσιακό του στοιχείο και γιατί; 

 

 

 

 

 


