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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΞΙ (6) ΔΛΙΓΔ
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ 20 ΔΡΧΣΗΔΙ
ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΧΣΗΔΙ ΣΟ ΣΔΣΡΑΓΙΟ ΣΧΝ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ
ΚΑΘΔ ΔΡΧΣΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΔΙΣΑΙ ΜΔ 2,5 ΜΟΝΑΓΔ
1. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο εκεξνκελίεο ηεο ηήιεο Α΄ κε ηα γεγνλόηα ηεο ηήιεο Β΄ θαη λα
κεηαθέξεηε ηελ απάληεζε ζην ηεηξάδηό ζαο.
ΣΗΛΗ Α΄
(α) 27 Απγνύζηνπ

ΣΗΛΗ Β΄
1922

(β) 14 επηεκβξίνπ 1814
(γ)

1 Ιαλνπαξίνπ

1981

(δ) 15 Απγνύζηνπ

1909

(ε) 27 Οθησβξίνπ

1912

1. Δπίζεκε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή
Κνηλόηεηα
2. Η Θεζζαινλίθε παξαδίδεηαη επίζεκα από ηνπο
Σνύξθνπο ζηνπο Έιιελεο
3. Σν θίλεκα ζην Γνπδή
4. Οη Σνύξθνη θαηαιακβάλνπλ ηε κύξλε
5. Ίδξπζε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ζηελ Οδεζζό ηεο
Ρσζίαο

(2,5 μον.)
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2. α) Σν όλνκα πνηνπ ηζηνξηθνύ πξνζώπνπ θέξεη ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ;
(1 μον.)
β) Με πνηεο ηζηνξηθέο πξνζσπηθόηεηεο ζπλδένληαη ηα πην θάησ ηζηνξηθά
γεγνλόηα;
ι) Μάρε ζηελ Αιακάλα
ιι) Αλαθήξπμε αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο (1924)
ιιι) Καζεζηώο ηεο 4εο Απγνύζηνπ 1936
(3 x 0,5 μον.)
3. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ηζηνξηθά πξόζσπα ηεο ηήιεο Α΄ κε ηηο ηδηόηεηεο ηεο ηήιεο Β΄
θαη λα κεηαθέξεηε ηελ απάληεζε ζην ηεηξάδηό ζαο.

ΣΗΛΗ Α΄
(α) Νηθόιανο Θεζέαο
(β) Υαηδεγεσξγάθεο Κνξλέζηνο

ΣΗΛΗ Β΄
1. Αξρηεπίζθνπνο θαηά ηε κεηάβαζε από ηελ
ηνπξθνθξαηία ζηελ αγγινθξαηία

(γ) Αξρηκαλδξίηεο Κππξηαλόο

2. Ηγέηεο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 1931

(δ) σθξόληνο Γ΄ Φνηληεύο

3. Γξαγνκάλνο

(ε) Νηθόδεκνο Μπισλάο

4. Ηγέηεο ηεο εμέγεξζεο ηνπ 1833 θαηά
ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο ζηελ Κύπξν
5. πγγξαθέαο ηεο Ιζηορίας Χρονολογικής
ηης Νήζοσ Κύπροσ

(2,5 μον.)
4. α) Πνηεο είλαη νη ζπληαγκαηηθά αλαγλσξηζκέλεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο πνπ δνπλ ζηελ
Κύπξν θαη νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζηελ ειιεληθή θνηλόηεηα;
(1,5 μον.)
β) Πνηνη ήηαλ νη δύν δηαπξαγκαηεπηέο ησλ δύν θνηλνηήησλ ζηηο ελδνθππξηαθέο
ζπλνκηιίεο από ην 1968 έσο ην 1974;
(1 μον.)

2

5. α) Γίλνληαη νη αθόινπζεο ελδεηθηηθέο ζεξκνθξαζίεο εκέξαο: 15° C, 17° C, 33° C θαη
38° C. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ζεξκνθξαζίεο κε ηηο εμήο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ:
i)
Λεπθσζία ην ρεηκώλα
ii)
Λεπθσζία ην θαινθαίξη
iii)
Παξάιηεο πεξηνρέο ην ρεηκώλα
iv)
Παξάιηεο πεξηνρέο ην θαινθαίξη
(4 x 0,5 μον.)
β) Πνηα είλαη ε κεγαιύηεξε ρεξζόλεζνο ηεο Κύπξνπ;
6.

(0,5 μον.)

ε πνηα επαξρία αλήθνπλ ην θαζέλα από ηα αθόινπζα:
α) Αθξσηήξην (Κάβν) Γθξέθν
β) Κάησ Πύξγνο
γ) Φξάγκα Αζπξόθξεκκνπ
δ) Φξάγκα Κηηίνπ
ε) Μεηαιιείν Μαζηάηε
(5 x 0,5 μον.)

7.

Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ηήιεο Α΄ κε ηα ζηνηρεία ηεο ηήιεο Β΄ θαη λα
κεηαθέξεηε ηελ απάληεζε ζην ηεηξάδηό ζαο.
ΣΗΛΗ Α΄

ΣΗΛΗ Β΄

(α) Γέιηα ηνπ πνηακνύ Ρήλνπ

1. Γαιιία

(β) Κεληξηθά Όξε

2. Οιιαλδία

(γ) Μεγάια αγξνθηήκαηα

3. Μαγηόξθα

(δ) Ιζπαλία

4. θη

(ε) Αιπηθέο ρώξεο

5. Σζηθιίθηα

(2,5 μον.)
8. α) Πνηα πξσηεύνπζα δηαζρίδεη ν πνηακόο εθνπάλαο;
β) Πώο νλνκάδεηαη αιιηώο ε κεηνλόηεηα ησλ Ρνκά;
γ) Πνηα ρώξα ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ύπαξμε θαληνλίσλ;
δ) Πνηα ζάιαζζα νλνκάδεηαη θαη Δύμεηλνο Πόληνο;
ε) Ολνκάζηε κηα ρώξα πνπ βξέρεηαη από απηή ηε ζάιαζζα.
(5 X 0,5 μον.)
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9. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ηήιεο Α΄ κε ηα ζηνηρεία ηεο ηήιεο Β΄ θαη λα
κεηαθέξεηε ηελ απάληεζε ζην ηεηξάδηό ζαο.
ΣΗΛΗ Α΄

ΣΗΛΗ Β΄

(α) Αιηεία

1. Γεπηεξνγελήο ηνκέαο νηθνλνκίαο

(β) Αιεπξνπνηΐα

2. Μεηαθνξέο

(γ) Δκπόξην

3. Σνπξηζκόο

(δ) Γξόκνη

4. Σξηηνγελήο ηνκέαο νηθνλνκίαο

(ε) Παξαιίεο

5. Πξσηνγελήο ηνκέαο νηθνλνκίαο

(2,5 μον.)
10. α) Πνην θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθηόο από ηελ Διιάδα, αληηκεησπίδεη
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κε θίλδπλν ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάξξεπζε;
(1 μον.)
β) Πνηα θππξηαθή αεξνπνξηθή εηαηξεία ηεξκάηηζε πξόζθαηα ηε ιεηηνπξγία ηεο;
(1 μον.)
γ) Ση είδνπο πηήζεηο πξαγκαηνπνηνύζε ε ελ ιόγσ εηαηξεία;
(0,5 μον.)
11. α) Να αλαθέξεηε έλα αξρεγό θξάηνπο πνπ επηζθέθζεθε πξόζθαηα ηελ Κύπξν.
(1 μον.)
β) Με πνηα πξνζσπηθόηεηα ζπλαληήζεθαλ ζηε Νέα Τόξθε ν Πξόεδξνο ηεο
Γεκνθξαηίαο Γεκήηξεο Υξηζηόθηαο θαη ν εγέηεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ
Νηεξβίο Έξνγινπ;
(1 μον.)
γ) Ση είδνπο εθινγέο δηεμήρζεζαλ ην Ννέκβξην ζηελ Διιάδα;
(0,5 μον.)

12. α) Πνύ εδξεύεη ην Γηθαζηήξην Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ;
β) Να αλαθέξεηε ην κεγαιύηεξν θαη ην κηθξόηεξν ζε έθηαζε θξάηνο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
γ) Πόζα θξάηε - κέιε πεξηιακβάλεη ζήκεξα ε Δπξσπατθή Έλσζε;
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(1 μον.)
(1 μον.)
(0,5 μον.)

13. α) Πνηα ζπλζήθε πξνλνεί ηελ θαηάξγεζε ησλ εζσηεξηθώλ ζπλόξσλ θαη ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζώπσλ, ε νπνία
ελζσκαηώζεθε ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο;
(1 μον.)
β) Πόηε εληάρζεθε ε Κύπξνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε;
(1 μον.)
γ) Πνηα ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη
δεκνζηεύεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θξαηώλ - κειώλ ηεο;
(0,5 μον.)
14. Ση ζεκαίλνπλ ηα αξρηθά ησλ πην θάησ δηεζλώλ νξγαληζκώλ:
α) Ο.Η.Δ.
β) Γ.Ν.Σ.
γ) Ο.Α..Δ.
δ) Ο.ΠΔ.Κ.
ε) Γ.Ο.Δ.

(5 x 0,5 μον.)

15. α) Να αλαθέξεηε ηξία από ηα πέληε κόληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ
Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ.
(3 x 0,5 μον.)
β) ε πνηα επξσπατθή πόιε εδξεύεη ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο;
(1 μον.)
16. α) Πνην πξόζσπν έγξαςε ηνπο πην θάησ ζηίρνπο;
Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει ηην παηρίδα ν' αγαπά
λένε πως ο άνθρωπος πρέπει ηην παηρίδα ν' αγαπά
έηζι λέει κι ο παηέρας μοσ ζστνά
Η δική μοσ η παηρίδα έτει μοιραζηεί ζηα δσο
η δική μοσ η παηρίδα έτει μοιραζηεί ζηα δσο
ποιο από ηα δσο κομμάηια πρέπει ν' αγαπώ;

(1 μον.)

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο ηίηινπο ησλ πνηεηηθώλ ζπλζέζεσλ ή πνηεκάησλ ηεο
ηήιεο Α΄ κε ηα νλόκαηα ησλ πνηεηώλ ηεο ηήιεο Β΄ θαη λα κεηαθέξεηε ηελ
απάληεζε ζην ηεηξάδηό ζαο.
Προζοτή: περιζζεύοσν δύο ζηοιτεία ηης ζηήλης Β΄.
ΣΗΛΗ Α΄

ΣΗΛΗ Β΄

(α) «Γξάκκα ζηε κεηέξα θαη άιινη ζηίρνη»

1. Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο

(β) «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ»

2. Γεκήηξεο Ληπέξηεο

(γ) «Βνύηηεκαλ ήιηνπ»

3. Παληειήο Μεραληθόο
4. Κώζηαο Μόληεο
5. Σεύθξνο Αλζίαο
(1,5 μον.)
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17. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο ηίηινπο ησλ πνηεηηθώλ ζπλζέζεσλ ή πνηεκάησλ ηεο ηήιεο
Α΄ κε ηα νλόκαηα ησλ πνηεηώλ ηεο ηήιεο Β΄ θαη λα κεηαθέξεηε ηελ απάληεζε ζην
ηεηξάδηό ζαο.
ΣΗΛΗ Α΄

ΣΗΛΗ Β΄

(α) «Ύκλνο εηο ηελ Διεπζεξίαλ»

1. Βηηζέληδνο Κνξλάξνο

(β) «Διέλε»

2. Γηνλύζηνο νισκόο

(γ) «Ιζάθε»

3. Κώζηαο Βάξλαιεο

(δ) «Δξσηόθξηηνο»

4. Κσλζηαληίλνο Καβάθεο

(ε) «Οη κνηξαίνη»

5. Γηώξγνο εθέξεο
(2,5 μον.)

18. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πξνζώπνπ πνπ θαηέρεη ηελ πην θάησ
ζέζε/αμίσκα:
α) Τπνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
β) Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ
γ) Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο
δ) Δπίηξνπνο Πξνεδξίαο
ε) Τπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
(2,5 μον.)

19. ε πνην Τπνπξγείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ππάγεηαη ην θαζέλα από ηα πην
θάησ Σκήκαηα/Τπεξεζίεο;
α) Γεληθό Δπηηειείν Δζληθήο Φξνπξάο
β) Πνιηηηθή άκπλα
γ) Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο
δ) Γηεύζπλζε Απνδήκσλ
ε) Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία
(2,5 μον.)
20. Να νλνκάζεηε ηνπο εκηθξαηηθνύο νξγαληζκνύο, νη νπνίνη έρνπλ, κεηαμύ άιισλ, σο
αληηθείκελν ηα πην θάησ:
α) Αλάπηπμε ιηκαληώλ
β) Ηιεθηξνδόηεζε
γ) Σειεπηθνηλσλίεο
δ) Αγξνηνπξηζκόο
ε) Θεαηξηθή παηδεία
(2,5 μον.)

ΤΕ ΛΟΣ
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