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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Α΄ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται στην παρένθεση.       

(6 μονάδες) 

ἡ γυνή (κλητική ενικού)  ______________________________________________________ 

ὁ πνεύμων (δοτική πληθυντικού)  ______________________________________________________ 

ἡ μάστιξ (αιτιατική πληθυντικού)  ______________________________________________________ 

ἡ μήτηρ (δοτική ενικού)   ______________________________________________________ 

ἡ σφαῖρα (αιτιατική πληθυντικού)  ______________________________________________________ 

τὸ πῦρ (ονομαστική πληθυντικού)  ______________________________________________________ 

 

2. Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα μεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους των 

παρακάτω προτάσεων στον άλλον αριθμό, όπου είναι δυνατό. 

(24 μονάδες) 

Τὰς δὲ προσούσας δυσκολίας «ἐάν τις μὴ μανιῶν ἢ γηρῶν ἢ γυναικὶ πιθόμενος» ἀφεῖλον, ὅπως μὴ ᾖ 

τοῖς συκοφάνταις ἔφοδος· ὁμοίως δὲ τοῦτ’ ἔδρων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ταῦτ’ ἐποίουν καὶ τοὺς 

συκοφάντας καὶ τοὺς τῷ δήμῳ ὁμιλοῦντας παρὰ τὸ βέλτιστον καὶ κακοπράγμονας ὄντας καὶ πονηροὺς 

ἀνῄρουν. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των παρακάτω τύπων (να γραφούν και οι δεύτεροι τύποι, εάν 

υπάρχουν). 

          (10 μονάδες) 

πονηράς   ___________________________  ___________________________ 

μεγίσταις   ___________________________  ___________________________ 

ἀληθῆ (αρσενικό)  ___________________________  ___________________________ 

ὁμοίως    ___________________________  ___________________________ 

ὁμοίως    ___________________________  ___________________________ 

σωφρόνως   ___________________________  ___________________________ 
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4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στην παρένθεση (να γραφούν και οι δεύτεροι τύποι, εάν 

υπάρχουν).            

(20 μονάδες) 

συνταράσσομαι: γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου _______________________________________ 

ἐκλύομαι: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου  __________________________________________ 

ὑπακούω: α΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα   __________________________________________ 

αἰσθάνομαι: β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου __________________________________________ 

ἀφικνοῦμαι: μετοχή παρακειμένου (και στα 3 γένη) __________________________________________ 

ἡγοῦμαι: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα  __________________________________________ 

διαχέω: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού  __________________________________________ 

προβάλλω: μετοχή μέλλοντα (και στα 3 γένη)  __________________________________________ 

καταδιώκω: απαρέμφατο παρακειμένου  __________________________________________ 

συμφέρω: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου __________________________________________ 

 

5. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους που είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να 

μεταφράσετε τις παρακάτω περιόδους:        (40 μονάδες) 

 

α.  Ἔτι δὲ καὶ συλλέγεσθαί φησιν ἀνθρώπους ὡς ἐμὲ πονηροὺς καὶ πολλούς. 

συλλέγεσθαι:  ________________________________________________________________ 

ἀνθρώπους:  ________________________________________________________________ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

β. Φίλους κτῶ μὴ πάντας τοὺς βουλομένους, ἀλλὰ τοὺς τῆς σῆς φύσεως ἀξίους ὄντας. 

τῆς σῆς:   ________________________________________________________________ 

ἀξίους:   ________________________________________________________________ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

γ.  Ἂν γὰρ ὀρθῶς μάθητε τὰ πραχθέντα, ῥᾳδίως γνώσεσθ’ ἅ μου κατεψεύσαντο οἱ κατήγοροι. 

τὰ πραχθέντα:  ________________________________________________________________ 

ἅ:   ________________________________________________________________ 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

δ. Εἰ  τοῦτο  ἐποιοῦμεν,  ἅπαντες  ἂν  ἀπωλόμεθα.  

τοῦτο  :   ________________________________________________________________ 

ἅπαντες  :  ________________________________________________________________ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ε. Μένων δέ ὁ Θετταλός δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μέν πλουτεῖν ἰσχυρῶς.  

ἐπιθυμῶν:  ________________________________________________________________ 

ἰσχυρῶς:  ________________________________________________________________ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


