
 

 
 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  3 

ΟΜΑΔΑ A 

Από τις πέντε ερωτήσεις αυτής της ομάδας επιλέγετε τις τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 

μονάδες. 

1.  α) Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος Α΄ για την ανόρθωση του βυζαντινού κράτους; 

    β) Για ποιους λόγους ο Κωνσταντίνος Α΄ αποφάσισε να ιδρύσει την Κωνσταντινούπολη και να 

μεταφέρει σε αυτήν την πρωτεύουσα του Βυζαντίου; 

(Μονάδες 4) 

2. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου της Στήλης Α με τα γεγονότα με 

τα οποία συνδέονται από τη Στήλη Β. (Προσοχή! Σε κάθε όνομα αντιστοιχούν περισσότερα από ένα 

γεγονότα). 

Στήλη Α                                                        Στήλη Β 

α. Ιουστινιανός                                           1. Φόρουμ 

β. Ηράκλειος                                               2. Στάση του Νίκα 

γ. Κωνσταντίνος Α΄                                     3. πιστός ἐν Χριστῶ 

                                                                    4. κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού Δικαίου 

                                                                    5. ίδρυση της Κωνσταντινούπολης 

                                                                    6. Διάταγμα των Μεδιολάνων 

                                                                    7. εκστρατείες εναντίον των Περσών 

(Μονάδες 4) 

3. Να αποδώσετε σύντομα το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: στρατιωτικά θέματα, Πανδέκτης, 

Χριστόγραμμα, Δήμοι 

(Μονάδες 4) 

 



 

 
 
 

4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ). 

α. Η Αγία Σοφία είναι ρυθμού βασιλική μετά τρούλου.  …….. 

β. Οι Νεαρές περιλάμβαναν γνώμες Ρωμαίων νομικών. …….. 

γ. Ο Ιουστινιανός ανέστειλε την λειτουργία της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας. ……. 

δ. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων εξίσωσε τα δικαιώματα των Χριστιανών με αυτά των άλλων 

θρησκειών του Ρωμαϊκού κράτους.  …….. 

ε. Στον θεματικό στρατό υπηρετούσαν μισθοφόροι. …….. 

στ. Η απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης προκάλεσε 

ενθουσιασμό στους πιστούς. …….. 

(Μονάδες 4) 

5. Να περιγράψετε τα βασικά σημεία της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού. 

(Μονάδες 4) 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Από τις τέσσερις ερωτήσεις αυτής της ομάδας επιλέγετε τις δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 

μονάδες. 

1. α) Γιατί ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και κωδικοποίησε το ισχύον ρωμαϊκό Δίκαιο; Συμβουλευτείτε 

και το σχετικό παράθεμα. 

      β) Να καταγράψετε τα νομοθετικά του έργα. 

Κωδικοποίηση του Δικαίου 

Ο Ιουστινιανός, επειδή βρήκε τους νόμους σκοτεινούς λόγω της ανεπίτρεπτης πληθώρας τους και 

σε εμφανή σύγχυση εξαιτίας των αντιφάσεών τους, τους απάλλαξε από την αταξία των απατηλών 

λέξεων. Παραμέρισε τις αποκλίσεις τους και τους έδωσε διαρκή ισχύ. 

Προκόπιος, Κτίσματα I 1, έκδ. O. Veh, Μόναχο 

1977, 18-19. 

(Μονάδες 4) 

 

2. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη νίκη του Ηρακλείου κατά των Περσών; 

(Μονάδες 4) 

 



 

 
 
 

3. Ποιο είναι το κτίσμα που απεικονίζεται παρακάτω; Να το περιγράψετε και να εξηγήσετε γιατί 

θεωρείται το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής τέχνης; 

 

 

 

 

 

(Μονάδες 4) 

4. Τι γνωρίζετε για τη Στάση του Νίκα; 

(Μονάδες 4) 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο 

μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας 

παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 

παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 


