ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΘΔΜΑ Α

Α1)
α) Νενηνπξθηθό θίλεκα: ζει. 67 << Τν Νενηνπξθηθό θίλεκα...ηεο
ρώξαο >>
β) Βαιθαληθό ζύκθσλν: ζει.
ζπλππέγξαςε...ηεο εηξήλεο >>

107-108

<<

Η

Διιάδα

γ) ΔΟΚΑ: ζει. 163 << Τελ 1ε Απξηιίνπ...Γηγελήο >>

A2)
α) Λ
β) Λ
γ) Σ
δ) Λ
ε) Σ

ΘΔΜΑ Β

Β1) ζει. 35-36 Ζ επαλάζηαζε ηες 3ες επηεκβρίοσ 1843: << Τνλ
αξρηθό γεληθό ελζνπζηαζκό...ηνπ θνηλνβνπιίνπ >>

Β2)
ζει. 154 << Βέβαηα ζηα ηέιε...παηέξεο ηεο Δπξώπεο >>
ΘΔΜΑ Γ
Γ1)
α) Σρνιηθό βηβιίν ζει. 41-42 -Ζ βηοκεταληθή επαλάζηαζε ζηελ
Αγγιία: « Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν… ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο.»
Από ην θείκελν Α αμηνπνηνύληαη νη πιεξνθνξίεο:
 Βαζηθή εθεύξεζε πνπ έκειιε λα κεηαζρεκαηίζεη ηε βηνκεραλία
ήηαλ ν ζηδεξόδξνκνο
 Αηκνκεραλέο κεγάιεο ηζρύνο θαη απνηειεζκαηηθά κέζα
κεηαθνξάο κεγάισλ πνζνηήησλ άλζξαθα απαηηνύληαλ γηα λα
εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ νξπρείσλ
 Σαλ απνηέιεζκα ηεο θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ
απμήζεθε ε παξαγσγή ζηδήξνπ θαη ε παξαγσγή άλζξαθα
Γ1)
β) Τν εξώηεκα β απαληάηαη από ηελ πεγή. Από ην θείκελν Β
αμηνπνηνύληαη νη πιεξνθνξίεο:
 Πηώζε ηνπ γεσξγηθνύ πιεζπζκνύ θαη αύμεζε ηνπ κε γεσξγηθνύηαρύηαηε γεληθή πιεζπζκηαθή αύμεζε.
 Η εξγαηηθή δύλακε πξνέξρεηαη από ηνλ πξνεγνύκελν κε
βηνκεραληθό ηνκέα.
 Αγξνηηθόο πιεζπζκόο, κηθξνπαξαγσγνί θαη θησρνί εξγαδόκελνη
ήηαλ νη πεγέο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.
 Σηα εξγνζηάζηα πξνηηκνύληαλ νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά σο
εππαζέζηεξνη θαη ρακειόκηζζνη θαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό νη
άληξεο
 Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηα έκνηαδαλ κε απηέο ηεο
ζθιαβηάο
 Δπηθξαηνύζε δξαθόληεηα πεηζαξρία
Σεκείσζε: από ην ζρνιηθό βηβιίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε θξάζε ηεο
ζει. 42 «Υπήξρε επίζεο ην δηαζέζηκν… θηήκαηά ηνπο.»

 Τν απόζπαζκα από ην ζρνιηθό βηβιίν «Τέινο, ε Αγγιία…
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο» κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο επίινγνο. »

ΘΔΜΑ Γ1

α) από ην ζρνιηθό βηβιίν αμηνπνηνύκε: Οη ζσλέπεηες ηοσ ποιέκοσ:
«Τειείσζε...ζηελ πνιηηηθή»
ζει. 80-81
Από ηηο πεγέο αμηνπνηνύκε:
Κείκελο Α:
 Πεξηζσξηνπνίεζε, απνκόλσζε ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ ηνπ
πνιέκνπ:
« Γώζηε καο...λα ηελ θεξδίζνπκε»
 Πνηθηιόκνξθνη ηξαπκαηηζκνί
« Ναη... νπνηνλδήπνηε»

Κείκελο Β:
 Οηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ Δπξώπε
« Η Γαιιία…απηνθξάηνξα» / « Με ηηο…θαη ζηηο άιιεο ρώξεο»
 Οηθνλνκηθό πξνβάδηζκα ΗΠΑ
« Έηζη νη...σξώλ»

ΠΗΝΑΚΑ:
 Δλδεηθηηθή αλαθνξά ζηνπο πςεινύο αξηζκνύο λεθξώλ θαη
ηξαπκαηηζκέλσλ, π.ρ. Γαιιία: 841 εθ. επηζηξαηεπκέλσλ
 Δλδεηθηηθή αλαθνξά ζηελ απνπζία ηξαπκαηηζκέλσλ ζε νξηζκέλεο
ρώξεο, π.ρ. Ιηαιία

β) Από ην ζρνιηθό βηβιίν αμηνπνηνύκε: « Ο πόιεκνο νδήγεζε…
ησλ Δβξαίσλ» ζει.81
Από ηηο πεγέο αμηνπνηνύκε:
ΚΔΗΜΔΝΟ Α, Β , ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΝ ππάξρνπλ αμηνπνηήζηκα
ζηνηρεία
ΚΔΗΜΔΝΟ Γ:
 14 ζεκεία ηνπ Γνπίιζνλ: «Οη ζέζεηο…… εηξήλε»
 Γηθαίσκα απηνδηάζεζεο ησ ιαώλ, θαηλνηόκνο ηξόπνο
ζθέςεο: « θαηλνηόκν…….. απηνδηάζεζε»
 Δγθαηάιεηςε παιαηώλ πξαθηηθώλ, πηνζέηεζε λέσλ αξρώλ:
«……….. ηελ εγθαηάιεηςε……. θιπ»
 Γηαθσλία ησλ Δπξσπαίσλ γηα ην ζρέδην Γνπίιζνλ:
« Πέξα… ησλ εηηεκέλσλ».

