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Α. Συμπληρώσε τα κενά με δικές σου λέξεις: 
 
Όταν αποσύρθηκαν οι Σπαρτιάτες από τον αγώνα κατά των Περσών, η _____________ και πολλές 
ελληνικές πόλεις δημιούργησαν την _____________ συμμαχία, η οποία ύστερα από λίγα χρόνια 
έγινε Αθηναϊκή _____________.  Ένας μεγάλος πολιτικός, ο _____________ , έκανε την Αθήνα 
καλλιτεχνικό και πνευματικό κέντρο της Ελλάδας. Ο 5ος αιώνας π.Χ. ονομάστηκε γι' αυτό 
_____________ αιώνας. Τη μεγαλύτερη δύναμη στην Αθήνα είχε η _____________ 
του_____________ .Εξουσία είχαν και οι 10 _____________. Οι κάτοικοι της Αθήνας ήταν 
χωρισμένοι σε τρεις κοινωνικές τάξεις. Τους _____________, τους μέτοικους και τους 
_____________. 
 
Β. Τι ήταν ο καθένας;  (π.χ.: έγραψε κωμωδίες, τραγικός ποιητής, πολιτικός, γλύπτης, φιλόσοφος, 
ιστορικός)  
 
Σωκράτης: ________________  Θουκυδίδης:  ________________ 

Φειδίας:  ________________  Αισχύλος:  ________________ 

Περικλής: ________________  Αριστοφάνης: ________________ 
 
 
Γ. Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο και θα σχηματιστεί ένα όνομα ενός μνημείου της Ακρόπολης: 
1. Την εποχή αυτού του πολιτικού κτίστηκαν τα έργα στην Ακρόπολη. 
2. Κρατούσαν με το κεφάλι τους τη στέγη του Ερεχθείου. 
3. Το πρώτο μνημείο που συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε στην Ακρόπολη.  
4. Έφτιαξε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς.  
5. Έχτισε τα Προπύλαια. 
6. Ένας από τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα. 
7. Προς τιμή της χτίστηκε ο Παρθενώνας. 
8.Τέτοια θεωρήθηκαν τα έργα της Ακρόπολης που δόξα σαν την Αθήνα. 
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Δ. Έλεγξε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές βάζοντας ένα ( ) στο κουτάκι τους. Αν 
είναι λανθασμένες τότε να τις ξαναγράψεις από κάτω διορθώνοντάς τες:  
 
1.  Οι Αθηναίοι πολίτες ζούσαν την καθημερινή τους ζωή με ελευθερία, συχνάζοντας στην Αγορά και 
στα γυμναστήρια.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Οι Αθηναίες, όπως και οι Σπαρτιάτισσες, περιποιούνταν τον εαυτό τους και συνόδευαν τους 
άνδρες τους στις δραστηριότητές τους.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Ε. Πώς μορφώνονταν τα παιδιά στην αρχαία Αθήνα; Σε ποια ηλικία ξεκινούσαν, τι μάθαιναν και από 
ποιους; Πώς έπαιρναν ανώτερη μόφωση; 
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