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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
20/05/2016
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Νεοτουρκικό κίνημα: «Και οι Οθωμανοί Τούρκοι… των χριστιανών της χώρας», σσ. 6667
Βαλκανικό Σύμφωνο: «Η Ελλάδα συνυπέγραψε… των Συνθηκών της Ειρήνης», σσ.
107- 108
ΕΟΚΑ: «Την 1η Απριλίου 1955… «Διγενής», σελ. 163
ΘΕΜΑ Α2
α) Λάθος
β) Λάθος
γ) Σωστό
δ) Λάθος
ε) Σωστό
ΘΕΜΑ Β1
«Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό… πλειοψηφία του κοινοβουλίου», σσ. 35- 36
ΘΕΜΑ Β2
«Βέβαια, στα τέλη… «πατέρες της Ευρώπης», σελ. 154
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
α.
Σχολικό βιβλίο: «Διάφορες εφευρέσεις… σε κάθε χώρα», σελ. 41 & «Ο λόγος για τον
οποίο… λειτουργίας της αγοράς», σσ. 41- 42
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
 Η τεράστια αυτή… σημείο φόρτωσης: η βιομηχανία άνθρακα έδωσε κίνητρο για τη
βασική
εφεύρεση,
το
σιδηρόδρομο
γιατί
τα
ορυχεία
χρειάζονταν
αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα από το σημείο
εξόρυξης ως το σημείο φόρτωσης
 Στις δύο πρώτες… τη σιδηροτροχιά: τριπλασιασμός παραγωγής σιδήρου και
άνθρακα λόγω σιδηροδρόμου
 Το 1830… τεχνογνωσία: οι σιδηροδρομικές γραμμές αυξήθηκαν κατακόρυφα,
κάτι που οφείλονταν σε κερδοσκοπικό παραλήρημα. Κατασκευάστηκαν σε
μεγάλο μέρος με βρετανικά κεφάλαια, ,μηχανήματα και τεχνογνωσία
β.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ
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 Ο πρώτος… πληθυσμιακή αύξηση: η εργασία ο ζωτικότερος παράγων εφόσον η
βιομηχανική οικονομία συνεπάγεται πτώση του αγροτικού πληθυσμού και
αύξηση του πληθυσμού των αστικών κέντρων
 Μια βιομηχανική… φτωχοί εργαζόμενοι: χώρος προέλευσης του εργατικού
δυναμικού ο αγροτικός χώρος αλλά και μικροπαραγωγοί και φτωχοί
εργαζόμενοι
 Στα εργοστάσια… 18 χρονών: γυναίκες και παιδιά η επιλογή των εργοδοτών για
πρόσληψη- στατιστικά στοιχεία
 Αναμφίβολα… επιδείνωση: σε αντίθεση με το αγροτόπαιδο, ένας ελεύθερος
εργάτης δε θεωρεί τη δουλειά στο εργοστάσιο ως βελτίωση της ζωής του.
Επιδείνωση εργοστασιακού προλεταριάτου την περίοδο 1830- 1840
ΘΕΜΑ Δ1
α.
Σχολικό βιβλίο: «Τελείωσε έτσι… στην πολιτική», σσ. 80- 81
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Συνέπειες του πολέμου σε ανθρώπινο επίπεδο
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Συνέπειες του πολέμου σε οικονομικό επίπεδο
ΠΙΝΑΚΑΣ
Συνέπειες του πολέμου σε ανθρώπινο επίπεδο
β.
Σχολικό βιβλίο: «Ο πόλεμος οδήγησε επίσης… των Εβραίων», σελ. 81
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Αναφορά στα «14 σημεία» του Γουίλσον πάνω στα οποία θα έπρεπε να βασιστεί η
παγκόσμια ειρήνη.

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ
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