
 
 

Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________________ 

 
1. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις κατάλληλες λέξεις: 

 

α) Πολλές πόλεις για να αντιμετωπίσουν τον περσικό κίνδυνο, ζήτησαν τη βοήθεια της Αθή-

νας, η οποία είχε πολύ ισχυρό στόλο. Έτσι δημιουργήθηκε η Α΄ __________  

__________(478 π. Χ.), στην οποία έλαβαν μέρος πολλές παραθαλάσσιες και νησιωτικές πό-

λεις. 

β) Τα χρήματα της συμμαχίας τα διαχειρίζονταν 10 Αθηναίοι, που ονομάζονταν __________. 

Ο __________ ανέλαβε να κανονίσει τις υποχρεώσεις κάθε πόλης και τα κατάφερε τόσο κα-

λά, που καμία δεν είχε παράπονο. Γι’ αυτό και ονομάστηκε  δίκαιος. 

γ) Το ταμείο της συμμαχίας βρισκόταν στη __________, όπου γίνονταν και οι συνεδριάσεις. 

Γι’ αυτό και η συμμαχία λεγόταν και __________. 

δ) Συνηθισμένη τροφή των Αθηναίων ήταν τα __________, οι __________ και τα 

__________, που τότε ήταν άφθονα. Στις γιορτές και στις θυσίες που έκαναν προς τιμή των 

θεών, έτρωγαν __________ και έπιναν νερωμένο __________ για να μη μεθάνε. 

ε) Οι Αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν το __________ και πίστευαν ότι όποιος παρακολουθεί 

παραστάσεις μαθαίνει καινούρια πράγματα και ωφελείται. Τα έργα που παίζονταν, τα ονόμα-

ζαν __________ όταν ήταν σοβαρά και θλιβερά, και __________ όταν έκαναν τους ανθρώ-

πους να γελούν. 

 
2. Αντιστοιχίστε σωστά: 

 

Ικτίνος και Καλλικράτης  Προπύλαια 

   

Μνησικλής  Παρθενώνας 

   

Σωκράτης  Φιλόσοφος 

   

Φειδίας  Ρήτορας 

   

Περικλής  Άγαλμα της Αθηνάς-Υγείας 

   

Ηρόδοτος  Πατέρας της Ιστορίας 

 
3. Γράψτε τη λέξη ΣΩΣΤΟ δίπλα από κάθε σωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ δίπλα από κάθε λαν-
θασμένη: 

 

α) Την μεγαλύτερη δύναμη στην πόλη της Αθήνας είχαν οι 10 στρατηγοί. __________ 

β) Οι γυναίκες της Αθήνας, ενδιαφέρονταν για τον εαυτό τους αλλά έμεναν στο σπίτι κάνο-

ντας διάφορες δουλειές. __________ 

γ) Ο γραμματιστής μάθαινε στα παιδιά να παίζουν κιθάρα και λύρα. __________ 

δ) Οι νέοι υπηρετούσαν στο στρατό για τρία χρόνια. __________ 

ε) Έργα ζωγραφικής της εποχής δεν σώθηκαν, αλλά αγγεία σώθηκαν πολλά. __________ 

στ) Τα αγάλματα της κλασικής περιόδου ήταν σχεδόν ίδια με τους κούρους και τις κόρες. 

__________. 

 

 



4. Συμπληρώστε το σταυρόλεξο: 

 

         2.                

1.                          

                         

       6.                   

                         

 4.                        

3.             8.            

                         

     7.                    

                         

5.                         

                         

            10.             

       12.                  
11.         9.                

                         

                         

                         

                         

 
1. Ιστορικός που έγραψε για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. 

2. Ιστορικός που έγραψε για τους περσικούς πολέμους. 

3. Γνωστός γλύπτης της εποχής. 

4. Χτίστηκε στο ψηλότερο σημείο της Ακρόπολης. 

5. Χτίστηκε στο μέρος που έγινε η μονομαχία Αθηνάς-Ποσειδώνα για το όνομα της πόλης. 

6. Θεατρικός συγγραφέας. 

7. Ένας άλλος θεατρικός συγγραφέας. 

8. Αρχιτέκτονας που ανέλαβε το μακρύ τείχος. 

9. Μέχρι αυτή την ηλικία τα’ αγόρια της Αθήνας έμεναν στο σπίτι. 

10. Τα έργα που θεωρούνται μοναδικά, ξεχωριστά και αθάνατα. 

11. Πάνω σ’ αυτή στήθηκαν τα λαμπρά μνημεία του Περικλή. 

12. Αργότερα τον έσκαψαν και του έβαλαν καθίσματα από πέτρα. 

 
5. Απαντήστε με λίγα λόγια: 

Οι κάτοικοι της Αττικής χωρίζονταν σε κατηγορίες. Να γράψεις σε ποιες κατηγορίες 

χωρίζονταν και τι γνωρίζεις για την καθεμία.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

βαθμός 


