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ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ Β΄ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 3 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2016 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: (3) 

 
 
ΙΕΘΛΕΜΑ 

θαί κάιηζηα ηῆο ἡκεηέξαο θπιῆο δπζηπρεζάζεο, θαί πιείζησλ ἐλαπνζαλόλησλ, ὕζηεξνο 
ἀλερώξεζα ηνῦ ζεκλνῦ Σηεηξηῶο ηνῦ πᾶζηλ ἀλζξώπνηο δεηιίαλ ὠλεηδηθόηνο... 
ὥζη᾽εἴ ηηλεο ὑκῶλ ὀξγίδνληαη ηνῖο ηά κέλ ηῆο πόιεσο ἀμηνῦζη πξάηηεηλ ἐθ δέ ηῶλ θηλδύλσλ 
ἀπνδηδξάζθνπζηλ, νὐθ ἄλ δηθαίσο πεξί ἐκνῦ ηήλ γλώκελ ηαύηελ ἔρνηελ. νὐ γάξ κόλνλ ηά 
πξνζηαηηόκελα ἐπνίνπλ πξνζύκσο, ἀιιά θαί θηλδπλεύεηλ ἐηόικσλ. θαί ηαῦη᾽ἐπνίνπλ νὐρ 
ὡο νὐ δεηλόλ ἡγνύκελνο εἶλαη Λαθεδαηκνλίνηο κάρεζζαη, ἀιι᾽ἵλα, εἴ πνηε ἀδίθσο εἰο 
θίλδπλνλ θαζηζηαίκελ, δηά ηαῦηα βειηίσλ ὑθ᾽ὑκῶλ λνκηδόκελνο ἁπάλησλ ηῶλ δηθαίσλ 
ηπγράλνηκη. Καί κνη ἀλάβεηε ηνύησλ κάξηπξεο. 
 
ΟΑΠΑΗΠΗΡΕΘΡ 

1.Να κεηαθξάζεηε ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα. 
                                                       Λνλάδεο 10 

2.Να εληνπίζεηε ζηνηρεία εζνπνηίαο κέζα από ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα.  
               Λνλάδεο 10 

3.θαί κάιηζηα ηῆο ἡκεηέξαο θπιῆο δπζηπρεζάζεο, θαί πιείζησλ ἐλαπνζαλόλησλ, ὕζηεξνο 
ἀλερώξεζα. Πνηα ξεηνξηθά ζρήκαηα εληνπίδεηε;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 
Λνλάδεο 5 

4.θαί ηαῦη᾽ἐπνίνπλ νὐρ ὡο νὐ δεηλόλ ἡγνύκελνο εἶλαη Λαθεδαηκνλίνηο κάρεζζαη, ἀιι᾽ἵλα, εἴ 
πνηε ἀδίθσο εἰο θίλδπλνλ θαζηζηαίκελ, δηά ηαῦηα βειηίσλ ὑθ᾽ὑκῶλ λνκηδόκελνο ἁπάλησλ 
ηῶλ δηθαίσλ ηπγράλνηκη.  

Πξνζπαζήζηε λα απνδώζεηε ην επηρείξεκα ηνπ ξήηνξα. Θεσξείηε όηη είλαη πεηζηηθό; 
Λνλάδεο 5 
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ΑΡΥΖ 2
ης

 ΔΛΗΓΑ 

5.Να αληηζηνηρίζεηε ηηο  ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ζπλώλπκέο ηνπο ηεο αξραίαο 
ειιεληθήο. 

1. ἐλαπνζαλόλησλ Α. κέκθνκαη 

2. ὠλεηδηθόηνο Β. ὑπνκέλσ 

3. ἀπνδηδξάζθνπζη Γ. νἴνκαη 

4. ἐηόικσλ Γ. ηειεπηῶ 

5. λνκηδόκελνο Δ. ὑπεθθεύγσ 

Λνλάδεο 5 

6.Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε νκόξξηδέο ηνπο ηεο λέαο ειιεληθήο. 

1. ἀλερώξεζα Α. ζλεζηγελήο 

2. δπζηπρεζάζεο Β. επεμία 

3. εἶρνλ Γ. πξνζηαθηηθή 

4. πξνζηαηηόκελα Γ. ηπρνδηώθηεο 

5. ἐλαπνζαλόλησλ Δ. απνρώξεζε 

   Λνλάδεο 5 

7.α) Οη βαζηθόηεξεο αξεηέο ηνπ ιπζηαθνύ ύθνπο.                     
                                         Mνλάδεο 5 

β) Η ζρέζε ηνπ Ιζνθξάηε κε ηελ ξεηνξηθή.        
                                                              Λνλάδεο  5 

 
Αδίδαθην θείκελν 

Πξνζήθεη κέλ, ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί, πᾶζηλ ὑκῖλ ηηκσξεῖλ ὑπὲξ ηῶλ ἀλδξῶλ, νἳ ἀπέζαλνλ 
εὖλνη ὄληεο ηῷ πιήζεη ηῷ ὑκεηέξῳ. Κεδεζηὴο γάξ κνη ἦλ Γηνλπζόδσξνο θαὶ ἀλεςηόο. 
Τπγράλεη νὖλ ἐκνὶ ἡ αὐηὴ ἔρζξα πξὸο Ἀγόξαηνλ ηνπηνλὶ θαὶ ηῷ πιήζεη ηῷ ὑκεηέξῳ 
ὑπάξρνπζα·  ἔπξαμε γὰξ νὗηνο ηνηαῦηα, δη᾽ ἃ ὑπ᾽ ἐκνῦ λπλὶ εἰθόησο κηζεῖηαη, ὑπό ηε 
ὑκῶλ, ἐὰλ ζεὸο ζέιῃ, δηθαίσο ηηκσξεζήζεηαη. Γηνλπζόδσξνλ γὰξ ηὸλ θεδεζηὴλ ηὸλ ἐκὸλ 
θαὶ ἑηέξνπο πνιινύο, ὧλ δὴ ηὰ ὀλόκαηα ἀθνύζεζζε, ἄλδξαο ὄληαο ἀγαζνὺο πεξὶ ηὸ 
πιῆζνο ηὸ ὑκέηεξνλ, ἐπὶ ηῶλ ηξηάθνληα ἀπέθηεηλε, κελπηὴο θαη᾽ ἐθείλσλ γελόκελνο. 
Πνηήζαο δὲ ηαῦηα ἐκὲ κὲλ ἰδίᾳ θαὶ ἕθαζηνλ ηῶλ πξνζεθόλησλ κεγάια ἐδεκίσζε, ηὴλ δὲ 
πόιηλ θνηλῇ πᾶζαλ ηνηνύησλ ἀλδξῶλ ἀπνζηεξήζαο νὐ κηθξά, ὡο ἐγὼ λνκίδσ, ἔβιαςελ. 

Κπζίνπ, Ιαηά Ἀγόξαηνπ, 1-3 

ΚΕΝΘΚΞΓΘΞ 
ὁ θεδεζηήο = ν γακπξόο από αδειθή 
νἱ πξνζήθνληεο = νη ζπγγελείο 

ΟΑΠΑΗΠΗΡΕΘΡ 

1. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα. 
Λνλάδεο 30 
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ΑΡΥΖ 3
ης

 ΔΛΗΓΑ 

2. Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 
εὖλνη: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ νπδεηέξνπ γέλνπο 
ἀπέζαλνλ: γ΄ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα 
ὄληεο: δνηηθή εληθνύ ζειπθνύ γέλνπο 
θεδεζηὴο: θιεηηθή εληθνύ 
ηπγράλεη: β΄ πιεζπληηθνύ επθηηθήο κέιινληα 
κηζεῖηαη: β΄ εληθό νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ, ίδηαο θσλήο 
ἀπέθηεηλε: γ΄ εληθό πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ 
ἐδεκίσζε: γ΄ εληθό ππνηαθηηθήο ελεζηώηα ίδηαο θσλήο 
κηθξά: ηνλ ίδην ηύπν ζην ζπγθξηηηθό βαζκό 
ἔβιαςελ: γ΄πιεζπληηθό πξνζηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ κέζεο θσλήο 

Λνλάδεο 10 

3. α) ἔπξαμε γὰξ νὗηνο ηνηαῦηα: λα κεηαθέξεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ηεο πξόηαζεο 
ζε παζεηηθή. 
β) ὑπ᾽ ἐκνῦ λπλὶ εἰθόησο κηζεῖηαη (ὁ Ἀγόξαηνο): λα κεηαθέξεηε ηελ παζεηηθή ζύληαμε 
ηεο πξόηαζεο ζε ελεξγεηηθή. 

Λνλάδεο 2 

4. Να βξείηε ηνλ ππνζεηηθό ιόγν πνπ ππάξρεη ζην απόζπαζκα, λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο 
ηνπ θαη λα ηνλ κεηαηξέςεηε έηζη, ώζηε λα δειώλεη ην αληίζεην ηνπ πξαγκαηηθνύ. 

Λνλάδεο 2 
 

 
5. Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο παξαθάησ όξνπο: ὑκῖλ, ηηκσξεῖλ, ηῷ πιήζεη, 
ὑπάξρνπζα, ηῶλ πξνζεθόλησλ, κηθξά. 

Λνλάδεο 6  

 

ΞΔΗΓΘΕΡ (ΓΘΑ ΞΣΡ ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞΣΡ) 

1. Σην ηεηξάδην λα γξάςεηε κόλν ηα πξνθαηαξθηηθά (εκεξνκελία, ηάμε, θαηεύζπλζε, 
εμεηαδόκελν κάζεκα). Να κελ αληηγξάςεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην. 
2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο 
κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Γελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε θακία άιιε ζεκείσζε. Καηά ηελ 
απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα. 
3. Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ζε όια ηα ζέκαηα. 
4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο κόλν κε κπιε ή κόλν κε καύξν ζηπιό. 
5. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. 
6. Γηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 
7. Φξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: Μία (1) ώξα κεηά ηελ δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 
 

ΔΥΦΟΜΑΣΤΔ ΔΠΙΤΥΦΙΑ ! 
 

ΤΔΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΕΚΞΡ 3ΗΡ ΡΕΚΘΔΑΡ 

 
 

 

 


