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1.Να δώσετε σύντομους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες: αγροτική επανάσταση, 

τριγωνικό εμπόριο, βιομηχανική επανάσταση, κίνημα του Διαφωτισμού. 

 

2. Να αποφασίσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες. 

Στη συνέχεια να γράψετε τη σωστή απάντηση για εκείνες που χαρακτηρίσατε λανθασμένες. 

 

α. Ο Λοκ μίλησε για την διάκριση των εξουσιών. 

β. Ο Σμιθ εισηγήθηκε τον οικονομικό φιλελευθερισμό. 

γ. Οι Διαφωτιστές συμφωνούσαν με τις μεθόδους και τις απόψεις της Καθολικής Εκκλησίας. 

δ. Ο Ντεκάρτ θεωρούσε την αμφιβολία ως τη μόνη σίγουρη λύση προς την αληθινή γνώση. 

ε. Ο Φρειδερίκος ο Β΄ της Πρωσίας αρνήθηκε να εφαρμόσει οποιαδήποτε αρχή του 

Διαφωτισμού. 

στ. Το κίνημα του Διαφωτισμού πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία του 18ου αι. 

 

3. Να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις (σύντομη απάντηση): 

α. Τι γνωρίζετε για την Εγκυκλοπαίδεια; 

β. Τι υποστήριξε ο Montesquieu σχετικά με τη διάκριση των εξουσιών; 

γ. Ποιες είναι οι μεταβολές που συντελέστηκαν στην Ευρώπη του 17ου και 18ου αι. και 

οδήγησαν στην αγροτική επανάσταση; 

 

4. Να αναφέρετε συνοπτικά την κατάσταση των αποικιών στη βόρεια και τη νότια Αμερική. 

 

5. Να απαντήσετε σύντομα τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

α. Να αναφέρετε τα γεγονότα που οδήγησαν στην πολεμική σύρραξη Αγγλίας – Η.Π.Α. 

β. Να αναφέρετε τα αποτελέσματα της Αμερικανικής Επανάστασης. 

6. Να σχολιάσετε σύντομα τους ακόλουθους όρους:  

παλαιό καθεστώς, δεξιά, κέντρο, λέσχες. 

 

7. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Ι. Στη Γαλλία του 1789: 

α. Ο κλήρος πλήρωνε τους περισσότερους φόρους. 

β. Οι ευγενείς πλήρωναν τους περισσότερους φόρους. 

γ. Ο κλήρος είχε κάποια προνόμια. 

δ. Όλοι οι φόροι πληρώνονταν από την Τρίτη τάξη. 

 

ΙΙ. Στις 14 Ιουλίου 1789: 

α. Ο λαός κατέλαβε τη Βαστίλη. 
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β. Οι Γάλλοι ψήφισαν το πρώτο τους Σύνταγμα. 

γ. Η Συνέλευση αυτοανακηρύχθηκε Συντακτική. 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

ΙΙΙ. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αποκεφαλίστηκαν το: 

α. 1789 

β. 1793 

γ. 1801 

δ. 1815 

 

8. Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Πώς ήταν διαμορφωμένες οι κοινωνικές τάξεις στη Γαλλία το 1789; 

β. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Συντακτικής Συνέλευσης του 1789; 

γ. Πότε ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα της Γαλλίας και τι περιλάμβανε; 

9. Να αναπτύξετε σύντομα τους ακόλουθους όρους: 

 Διευθυντήριο, Ιερή Συμμαχία, Παλινόρθωση. 

 

10. Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι του συνεδρίου της Βιέννης; 

β. Τι αλλαγές επέφερε ο Ναπολέων στην οργάνωση της Γαλλίας; 

γ. Πότε και που ηττήθηκε οριστικά ο Ναπολέων; 


