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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
(ύλη A΄ Λυκείου) 

Α΄ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
 

1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται στην παρένθεση. 

(10 μονάδες) 

ὁ πρεσβευτής (αιτιατική πληθυντικού)    _____________________________ 

οὗτος (ονομαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος) _____________________________ 

ὁ ἀνήρ (δοτική πληθυντικού)     _____________________________ 

ὅς (ονομαστική ενικού στο ουδέτερο γένος)   _____________________________ 

ἡ γραῖα (αιτιατική πληθυντικού)     _____________________________ 

ἡ ἄφιξις (δοτική ενικού)      _____________________________ 

ἡ θεράπαινα (γενική ενικού)     _____________________________ 

ὁ ῥήτωρ (κλητική ενικού)      _____________________________ 

τὸ κράτος (δοτική πληθυντικού)     _____________________________ 

ἡ πάροδος (αιτιατική πληθυντικού)     _____________________________ 

 

 
2. Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα μεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον 
άλλον αριθμό, όπου είναι δυνατό. 

(14 μονάδες) 

 

Ὀλίγα δ’ εἰπὼν καὶ μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς πολεμίους, ἥσυχος ἦν· καὶ γὰρ ὁ μάντις παρήγγελλεν 

αὐτοῖς μὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι. «ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα μέν ἡμεῖς», εἶπεν.  

 

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

          (12 μονάδες) 

ταχέως    ________________________  __________________________ 

φανερῷ   ________________________  __________________________ 

σαφῆ (θηλυκό)  ________________________  __________________________ 

φαιδρῶν   ________________________  __________________________ 

γενναῖα   ________________________  __________________________ 

χαλεπῶς   ________________________  __________________________ 
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4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στην παρένθεση (να γραφούν και οι δεύτεροι τύποι, 
εάν υπάρχουν). 

(20 μονάδες) 

καταπαύω: γ΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου  __________________________ 

παραινῶ: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα     __________________________ 

διαπλέω: γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα     __________________________ 

ψηφίζομαι: β΄ ενικό προστακτικής παθητικού αορίστου  __________________________ 

πληρῶ: απαρέμφατο αορίστου     __________________________ 

εἰμί: γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα      __________________________ 

ἀφοπλίζομαι: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού   __________________________ 

συγχωρῶ: β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου    __________________________ 

ἀναπηδῶ: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου    __________________________ 

ὑποδέχομαι: β΄ ενικό οριστικής αορίστου    __________________________ 

 
5. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους που είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να 
μεταφράσετε τις παρακάτω περιόδους: 

(36 μονάδες) 

 

α.  Ἧι δ’ ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο, ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα 

ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα, ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε. 

ταῦτα:   ______________________________________________________________ 

τὸν λῃστὴν:  ______________________________________________________________ 

Μιλήσιον:  ______________________________________________________________ 

τριταῖος  ______________________________________________________________ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:   ______________________________________________________________ 

β. Ἐξὸν δ’ ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι, οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ 

ἀνθρώποις πόλεμον ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. 

Ἐξὸν:   ______________________________________________________________ 

πολιτεύεσθαι:  ______________________________________________________________ 

οὗτοι:   ______________________________________________________________ 

πόλεμον:  ______________________________________________________________ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:   ______________________________________________________________ 
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γ.  Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ 

ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ 

πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. 

ξυγκαλέσαντες: ______________________________________________________________ 

ταῦτα:   ______________________________________________________________  

βέλτιστα:  ______________________________________________________________ 

πολέμιον:  ______________________________________________________________ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:   ______________________________________________________________ 

 

6. «Ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ οἰμώξομαι;»: να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον 

μετατρέψετε σε υποθετικό λόγο που δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.  

(8 μονάδες) 

ΥΠΟΘΕΣΗ:  ______________________________________________________________ 

ΑΠΟΔΟΣΗ:  ______________________________________________________________ 

ΕΙΔΟΣ:   ______________________________________________________________ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ:   ______________________________________________________________ 

 


