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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)
τὸ ἆθλον (αιτιατική πληθυντικού)
ὁ ἀνδρεῖος (ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος)
ὁ γονεύς (δοτική πληθυντικού)
ὁ ἐμός (δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος)
ὁ κελεύων (κλητική ενικού)
ἡ μήτηρ (δοτική ενικού)
ἡ πρόνοια (αιτιατική πληθυντικού)
ὁ ἥρως (κλητική ενικού)
τὸ ὄμμα (δοτική πληθυντικού)
ἡ ἅμιλλα (γενική ενικού)

2. Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα μεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον
άλλον αριθμό, όπου είναι δυνατό.
(20 μονάδες)
Οὗτος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τοὺς στρατηγούς. Ἧι δ’ ἡμέρᾳ
ταῦτα κατειργάσατο, ἔπεμψε τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς τὴν πόλιν ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα, ὃς
ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (να γραφούν και οι δεύτεροι τύποι, εάν υπάρχουν).
(20 μονάδες)
κελεύω: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
ῥέω: β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
ἀπαλλάττω: β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου
ἀπαλλάττομαι: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου
δουλῶ: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου
εἰμί: α΄ ενικό οριστικής παρατατικού
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ἀποικίζω: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού
διαφυλάττομαι: γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου
κρύπτω: β΄ ενικό ευκτικής αορίστου
κηρύττομαι: απαρέμφατο παθητικού αορίστου

5. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους που είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να
μεταφράσετε τις παρακάτω περιόδους:
(40 μονάδες)
α. Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸς
ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
τοῦτο:
ἀξιόλογα:
τοῦ θανάτου:
παρεστηκότος:
τὸ παιγνιῶδες:
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
β. Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος, ὅπου ᾤετο τὴν πατρίδα τι ὠφελήσειν, οὐ πόνων ὑφίετο,
οὐ κινδύνων ἀφίστατο, οὐ χρημάτων ἐφείδετο οὐ σῶμα, οὐ γῆρας προὐφασίζετο, ἀλλὰ καὶ
βασιλέως ἀγαθοῦ τοῦτο ἔργον ἐνόμιζε, τὸ τοὺς ἀρχομένους ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ ποιεῖν.
Ἅπαντες:
Ἀγησίλαος:
τὴν πατρίδα:
χρημάτων:
ἀγαθὰ:
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
γ. Οἱ δὲ ἐν τῇ πόλει ὄντες Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρκυραν πρέσβεις ὡς
μητρόπολιν οὖσαν.
Οἱ Ἐπιδάμνιοι:
ἐν τῇ πόλει:
πρέσβεις:
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μητρόπολιν:
οὖσαν:
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
δ. Νικίας δ᾽ ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο ἦγε τὴν στρατιάν· οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι
προσέκειντο τὸν αὐτὸν τρόπον πανταχόθεν βάλλοντές τε καὶ κατακοντίζοντες.
ἡμέρα:
τὴν στρατιάν:
οἱ ξύμμαχοι:
αὐτὸν:
βάλλοντες:
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

6. «εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν»: να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού
λόγου και να τον μετατρέψετε σε υποθετικό λόγο που δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο
παρόν ή στο μέλλον.
(10 μονάδες)
ΥΠΟΘΕΣΗ:
ΑΠΟΔΟΣΗ:
ΕΙΔΟΣ:
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ:
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