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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

I. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

1.Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη 

 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΙΝΤΡΙΓΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 

1.Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή 

λανθασμένο, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος», δίπλα από κάθε πρόταση. 

 

α) Το Βυζάντιο είναι ένα ξεχωριστό κράτος και δεν έχει δεσμούς με την ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία. 

β) Η ιστορική πορεία του Βυζαντίου ξεκινάει κατά τη διάρκεια της πρωτοβυζαντινής 

περιόδου, δηλαδή τον 5ο αιώνα μ.Χ. 

γ) Ο Μ. Κωνσταντίνος έκοψε χρυσό νόμισμα για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την 

ήδη ισχυρή οικονομία του κράτους.  

δ) Ο Μ. Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας το 324 μ.Χ. 

 

2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Σε κάθε πρόταση αντιστοιχεί μια σωστή 

απάντηση.  

 

1. Ο Κωνσταντίνος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του ρωμαϊκού κράτους: 

α) ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη 

β) έδωσε προνόμια στους υποστηρικτές της αρχαίας θρησκείας  

γ) σταμάτησε την κυκλοφορία του χρυσού νομίσματος         

δ) διατήρησε ως πρωτεύουσα τη Ρώμη  
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2. Τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης έγιναν το: 

α) 324 

β) 325 

γ) 330 

δ) 312 

 

 

3. Ο Μ. Κωνσταντίνος μετά το 312: 

α) δημιούργησε νόμους με στόχο να βοηθήσει τους οπαδούς της αρχαίας θρησκείας 

β) δημιούργησε νόμους οι οποίοι ευνοούσαν τους κατοίκους της Ρώμης 

γ) υποστήριξε δημόσια ότι και ο ίδιος πίστευε στην αρχαία θρησκεία 

δ) μετέφερε το μονόγραμμα του Χριστού από τη στρατιωτική σημαία στα 

νομίσματα του 

 

 

4. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων υπογράφηκε ανάμεσα: 

α) στον Κωνσταντίνο και το Μαξέντιο 

β) στον Κωνσταντίνο και τους οπαδούς της αρχαίας θρησκείας 

γ) στον Κωνσταντίνο και το Λικίνιο 

δ) στον Κωνσταντίνο και τους Χριστιανούς 

 

 

5. Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος έγινε το: 

α) 322 

β) 325 

γ) 330 

δ) 313 

 

      


