
 

 

 

 

 

Διαγώνισμα στην Ιστορία 

Θέμα:  Αθήνα - Σπάρτη 

 

1. Συμπληρώνω με κάποιες από τις λέξεις της παρένθεσης: 

(Σόλωνας, Λυκούργος, αλλαγή, πέντε έφοροι, δημοκρατία, πολίτευμα, 

νόμος, νομοθέτης, δύο βασιλιάδες, πόλη) 

Στα αρχαία χρόνια κάθε ................................. είχε το βασιλιά της. Δυο 

..........................................., ο Σόλωνας στην Αθήνα και ο Λυκούργος στη Σπάρτη, 

προσπάθησαν με τους .................................... που έκαμαν να καλυτερεύσουν τη ζωή 

στην πόλη τους. Έτσι, στην Αθήνα το ............................................. από βασιλεία έγινε 

αριστοκρατία, αργότερα τυραννία και στο τέλος ..................................... . Στη Σπάρτη 

όμως υπήρχαν ................................................. . Τη μεγαλύτερη δύναμη όμως δεν την 

είχαν οι δύο βασιλιάδες αλλά οι ………………………………………………….  . 

 

 

2. Βάζω  όπου ταιριάζει: 

 

5 έφοροι 
Σόλωνας 
Κλεισθένης 
Λυκούργος 
Δράκοντας 
Εκκλησία του Δήμου 
Απέλλα 
Οι νέοι εκπαιδεύονταν από μικροί σε στρατόπεδο 
Δεν δέχονταν τους ξένους 

Αθήνα 

.......... 

.......... 

........... 

........... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

........... 

Σπάρτη 

.......... 

.......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

.......... 

 

3. Συμπληρώνω με τις λέξεις της παρένθεσης: 

      (Περίοικοι, Σπαρτιάτες, Είλωτες, Έφοροι) 

Μεγάλη εξουσία : .............................................. 

Γεωργοί – βιοτέχνες – έμποροι: ................................................. 

Στρατιώτες – πολίτες : ................................................ 

Κανένα δικαίωμα: ........................................... 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



4. Τοποθετώ τις λέξεις της παρένθεσης στη θέση που πρέπει: 

(Θησέας, Κόδρος, Δράκοντας, σεισάχθεια, Κλεισθένης,  

Λυκούργος, οστρακισμός) 

Ο τελευταίος βασιλιάς της Αθήνας: ............................................ 

Έγραψε αυστηρούς νόμους: .............................................. 

Ένωσε τα χωριά της Αττικής: ............................................ 

Θεμελίωσε τη Δημοκρατία στην Αθήνα: ............................................ 

Διαδικασία εξορισμού αυτού που θεωρούνταν επικίνδυνος για την πόλη: ...................... 

Μια σειρά νόμων για να λυθεί το πρόβλημα με τα χρέη των φτωχών: ............................ 

 

5. Απαντώ ολοκληρωμένα στις πιο κάτω ερωτήσεις: 

      α.   Τι σκοπό είχε η σκληραγώγηση των παιδιών (κοριτσιών και αγοριών) στην 

αρχαία Σπάρτη; 

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

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

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

   β.   «΄Η τάν ή επί τας»: Τι σήμαινε αυτή η φράση, ποιοι την έλεγαν και πότε; 

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

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

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

   γ.   «Η αστυνομία πήρε δρακόντεια μέτρα.»: Τι σημαίνει αυτή η φράση και γιατί 

επικράτησε να λέγεται έτσι; 

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

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

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

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

   δ.   Σημειώνω δυο διαφορές ανάμεσα στην πόλη της Αθήνας και στην πόλη της 

Σπάρτης: 

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

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

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

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

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

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

 


