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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3 ΚΑΙ 4 (σσ. 16-22) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ: 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις Ενότητες 3 και 4 στις σελίδες 16-22 του 

σχολικού βιβλίου, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις επαναληπτικές ερωτήσεις 

που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, να επιλύσετε τις πιο κάτω 

επαναληπτικές εργασίες. 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  

1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Στήλης Α΄ με τα στοιχεία της Στήλης Β΄.  

 

 

2. Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε (Σ) στις σωστές ή (Λ) στις 

λανθασμένες.  

 

Προτάσεις  Σ ή Λ 

(α) Αρχικά, η Τρίτη τάξη στη Γαλλία είχε μόνο υποχρεώσεις και καθόλου 

δικαιώματα.  

 

(β) Η άλωση της Βαστίλης έγινε στις 4 Ιουλίου του 1780. 

 

 

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ Β’ 

α. Συνέδριο Βιέννης 1. Σύμβολο απολυταρχίας 

β. Βαστίλη 2. Ήττα στο Βατερλό 

γ. Διακήρυξη Δικαιωμάτων Ανθρώπου και 

Πολίτη 

3. Προνόμια 

δ. Ναπολέων Βοναπάρτης 4. Καταβολή φόρων 

ε. Κλήρος και ευγενείς 5. Συνταγματική μοναρχία 

στ. Τρίτη Τάξη 6.  Ψηφίζεται από τη Συντακτική 

Συνέλευση 

ζ. Ιερή Συμμαχία 7. Συμμετέχουν οι νικητές του 

Ναπολέοντα 

η. Νομοθετική Συνέλευση 8. Αυστρία, Ρωσία, Πρωσία 

θ. Σύνταγμα του 1791 9. Αναγνώριση πολιτικών δικαιωμάτων 

στους άνδρες 
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(γ) Η νομοθετική συνέλευση αναγνώρισε το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας 

σε άνδρες και γυναίκες. 

 

(δ) Η κυριαρχία του Ναπολέοντα τελειώνει το 1815 με την ήττα των Γάλλων στο 

Βατερλό. 

 

(ε) Στο συνέδριο της Βιέννης αποφασίστηκε η ίδρυση της Ιερής Συμμαχίας.  

 

 

3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις. 

 

Η Συντακτική συνέλευση ανακοίνωσε την κατάργηση των …….………… (4 Αυγούστου 1789) 

και ψήφισε τη ……………………….   ……….    ……………………   του ανθρώπου και του 

πολίτη (26 Αυγούστου 1789), η οποία βασιζόταν στις αρχές του …………………. . Το 1791, 

ψήφισε το πρώτο ……………….. της Γαλλίας εγκαθιδρύοντας το πολίτευμα της 

…………………… …….……………... Το έθνος ανακηρύχτηκε …………….. και ως νομοθετικό 

σώμα ορίστηκε η …………………….,  που θα προέκυπτε από εκλογές. Δικαίωμα ψήφου, 

όμως, αναγνωρίστηκε μόνο σε όσους κατείχαν ……………… και πλήρωναν ……………...  

 

4. Να ταξινομήσετε τα πιο κάτω ιστορικά γεγονότα κατά αύξουσα 

χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το προγενέστερο και αριθμώντας τα από το 

1 μέχρι το 10. 

Εθνική συνέλευση 

Κίνημα του Διαφωτισμού 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη 

Ήττα στο Βατερλό 

Συνέδριο Βιέννης 

Κατάληψη Βαστίλης 

Ιερή Συμμαχία 

Συντακτική Συνέλευση 

Νομοθετική Συνέλευση 

Επεκτατική πολιτική Ναπολέοντα 
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5. Αφού μελετήσετε την πιο κάτω γελοιογραφία και με βάση τις ιστορικές 

σας γνώσεις να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να εξηγήσετε ποιο μήνυμα ήθελε να μεταδώσει ο εμπνευστής της και να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία από την πηγή.                         

(β) Να αναφέρετε δύο (2) αποφάσεις που λήφθηκαν στο Συνέδριο της Βιέννης. 

 

Απάντηση:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………..……..……………………..………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………………

………………………..……………………………………………..………………………...………………

……..………………………………………………………………………………..……...……..…………...

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 


