
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΕΝΟΣΗΣΩΝ 2-4 

1. Να ςυμπλθρϊςετε τισ προτάςεισ με τουσ κατάλλθλουσ τφπουσ των 

ουςιαςτικϊν που βρίςκονται ςε παρζνκεςθ:  

 Τόν ________________ (λέων, αιτ. εν.) ἐκ τῶν ____________ (ὄνυξ, γεν. 
πληθ.) γιγνώσκομεν. 

 Ἐκάλεσε τον ___________ (Ἰάσων, αιτ. εν.) καί τους ἀρίστους τῆς 
___________ (Ἑλλάς, γεν. εν.). 

 Οἱ ἣρωες πρός τούς ___________ (γίγας, αιτ. πληθ.) καί ____________ 
(δράκων, αιτ. πληθ.) μάχονται. 

 ___________ (μήτηρ, γεν. εν.) τε καί ____________ (πατήρ, γεν. εν.) καί τῶν 
ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς. 

 Οὐδείς τῶν ____________ (ῥήτωρ) ἠγόρευε. 
 

2. Να μετατρζψετε τισ προτάςεισ μεταφζροντασ τουσ όρουσ τουσ ςτον άλλο 

αρικμό: 

 Γλυκύς ἐστιν ὁ λόγος τοῦ ῥήτορος. 
 Εὐρύ ἐστί τοῦτο τό πεδίον. 
 Αἱ ὁρμαί τῶν θρασέων ἀνθρώπων βραχεῖαί εἰσιν. 
 Οἱ ὁπλῖται ὀξέα ξίφη φέρουσιν. 

 

3. Να τοποκετιςετε τα ριματα ςτο κατάλλθλο πρόςωπο και χρόνο τθσ 

υποτακτικισ που ηθτείται:  

 Ἐάν θελήσῃς ___________ (ενεστ.), ποιήσεις τοῦτο. 
 Κύνας τρέφομεν, ἵνα τάς οἰκίας φυλάξωμεν ___________ (ενεστ.) ἀπό τῶν 

κλεπτῶν. 
 Νῦν φοβοῦμαι μή ὑμεῖς κολάζητε ____________ (αόρ.) ἡμᾶς. 
 Ἢν τις τρέψῃ __________ (ενεστ.) τάς γνώμας αὐτῶν, ἒσονται ἀνδρεῖοι. 
 Θαρρούντες οὖν φροντίζωμεν _____________ (αόρ.) τῶν θεῶν. 

 

4. Να χωρίςετε τισ παρακάτω περιόδουσ ςε προτάςεισ, να υπογραμμίςετε τα 
ριματα και να βάλετε ςε κφκλο τουσ ςυνδζςμουσ. Πϊσ ςυνδζονται οι 
προτάςεισ; 

 Οὐχ οὓτως ἀνόητος εἰμι, ὣστε σοι πιστεύειν. 
 Εἰ μή τούς νόμους τηροῦμεν, λέλυται πάντα. 
 Κόλαζε τά πάθη, ἵνα μή ὑπ’ αὐτῶν κολασθῇς. 
 Στέργε μέν τά παρόντα, ζήτει δε τά βελτίω. 
 Πάντες γιγνώσκουσιν ὃτι οἱ ἄνθρωποι θνητοί εἰσί. 
 

5. Στο παρακάτω απόςπαςμα να βρείτε τα υποκείμενα των ρθματικϊν τφπων 

που υπογραμμίηονται: 

Τοῦτον ἐκπέμπει πρός τόν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν 
Ἀθηναίων στρατηγός αἱρούμενος τά βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τούς 
Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καί διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρίς 
ὄντες ἐπιθέσθαι καί διαφθεῖραι τήν ναυτικήν δύναμιν. Ταῦτα δ’ ὅ Ξέρξης ὡς ἀπ’ 
εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καί εὐθύς ἐξέφερε πρός τούς ἡγεμόνας τῶν νεῶν 



 

διακοσίαις ναυσίν ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδείς τῶν 
πολεμίων. 

 
6. Να επιλζξετε από τθν παρζνκεςθ τθν κατάλλθλθ λζξθ και να ςυμπλθρϊςετε 

τισ προτάςεισ: 
 Οι ενζργειζσ του ςε όλθ τθ ηωι του υπιρξαν _________________ 

(παράλογοσ, ανάλογοσ, πολφλογοσ). 

 Η ςυμπεριφορά του είναι ______________ (κόςμια, κοςμικι, απόκοςμθ) 

και γι’ αυτό τον εκτιμοφν. 

 Ο πρϊτοσ __________________ (κοςμοκαλόγεροσ, κοςμοπολίτθσ, 

κοςμοναφτθσ) που πάτθςε το πόδι του ςτθ Σελινθ άφθςε τα ίχνθ του 

ανκρϊπου ς’ αυτιν. 

 Η ________________ (καλλιεπισ, καλλίκομθ, καλλιμάρμαροσ) κόρθ 

πρόςφερε άνκθ ςτθ μθτζρα τθσ. 

 Τα παιχνίδια αυτά __________________ (καλλωπίηω, καλλιγραφϊ, 

καλλιεργϊ) ςτα παιδιά πολεμικά ζνςτικτα. 

 Είναι ____________________ (καλολογικόσ, καλοικθσ, καλόπιςτοσ) 

ςυηθτθτισ και ςζβεται ακόμα και τισ αντίκετεσ απόψεισ των 

ςυνομιλθτϊν του. 

7. Να ςχθματίςετε ςφνκετεσ λζξεισ με τα παρακάτω ςυνκετικά μζρθ και με τθν 
κάκε ςφνκετθ λζξθ που προκφπτει να γράψετε μία πρόταςθ: 

 

υνθετικά μέρη φνθετη λέξη Πρόταση 

ἂξιος + πιστός 

 

  

ταχύς + πλοῦς 

 

  

λόγος + μάχομαι 

 

  

πρό + λέγω 

 

  

κόσμος + ἱστορία   

 


