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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 (ύλη Α΄ λυκείου) 

 

1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται στην παρένθεση.      

(6 μονάδες) 

ἡ ναῦς (δοτική ενικού)    

ὁ προφήτης (κλητική ενικού)    

ἡ πρόνοια (αιτιατική πληθυντικού)   

ὁ ἐλέφας (κλητική ενικού)    

ἡ κάμηλος (αιτιατική πληθυντικού)   

τὸ παράδειγμα (δοτική πληθυντικού)   

 

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

άλλον αριθμό, όπου είναι δυνατό. 

(24 μονάδες) 

«Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους 

ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. Καὶ τοῦτο μέν, εἶπε, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ 

ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός». 

 

3. Να μεταφέρετε τα ονόματα της α΄ και β΄ κλίσης του αποσπάσματος που ακολουθεί στον άλλον 

αριθμό, εάν είναι δυνατό: 

          (12 μονάδες) 

«Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν, ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁμοίους Σατύρῳ καὶ τὸ ἔμπροσθεν 

τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ 

δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. [ … ] Ἐκεῖνο 

δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς». 

 

4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (να γραφούν και οι δεύτεροι τύποι, εάν υπάρχουν).  

           

(18 μονάδες) 

ἐπαίρομαι:  β΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου    

ἐξαιρῶ:   β΄ ενικό προστακτικής αορίστου     

διδάσκω:  γ΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα       

αἴρομαι:  β΄ ενικό οριστικής παρατατικού     

αἰτοῦμαι:  μετοχή παρακειμένου (και στα 3 γένη)    
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ἡγοῦμαι:  β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα      

ῥέω:   β΄ ενικό οριστικής παρατατικού      

συλλέγομαι:  γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού (μέσης φωνής)   

συντάσσομαι: β΄ ενικό οριστικής αορίστου     

 

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

μεταφράσετε τις παρακάτω περιόδους: 

(40 μονάδες) 

α.  Τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Ἀθηναίους κοινῇ πολεμούντων βασιλεὺς καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ 

ξύμμαχοι. 

 

Τὸν πόλεμον:  ______________________________________________________________ 

οἱ ξύμμαχοι:  ______________________________________________________________ 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

β. Χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι παραμυθεῖσθαι. Τὰ γὰρ πένθη οὔτε 

λόγῳ οὔτε νόμῳ κοιμίζεται. 

 

παραμυθεῖσθαι:  ______________________________________________________________ 

Τὰ πένθη:  ______________________________________________________________ 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

γ.  Ἔλεγον ὅτι ἄρκτοι πολλοὺς ἤδη διέφθειραν. 

 

ἄρκτοι:   ______________________________________________________________ 

πολλοὺς:   ______________________________________________________________

  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

δ. Ἐγὼ δ’ αὐτὸ τοῦτο φοβοῦμαι, μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι περὶ τῶν πραγμάτων 

ὑμῖν.  

διὰ τὴν ἀπειρίαν: ______________________________________________________________ 
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δηλῶσαι:   ______________________________________________________________ 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ε. Ἐγώ, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἦλθον κατηγορήσων τούτου.  

 

δικασταί:   ______________________________________________________________ 

κατηγορήσων:  ______________________________________________________________ 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


