
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΙΝΟΤ 
 

Ωριαία γραπτή δοκιμαςία α΄ τριμήνου ςτο μάθημα τησ Αρχαίασ Ελληνικήσ 
Γλώςςασ 

 

 

Ονοματεπϊνυμο…………………………………………………………. 

Τμιμα…………… 

Ημερομθνία……………………….. 

Βακμόσ…………(αρικ.)………………………………………(ολογράφωσ) 

Υπογραφι κακθγθτι……………….. 

 
 ΟΜΑΔΑ 2 

 
Α’ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλ κέλ νὖλ ηῶ ινηπῶ βίῳ ηήλ ηνηαύηελ ἐπηείθεηαλ ἴζσο νὐθ ἄλ ηηο ἐθβάιινη· θαί γάξ 

θηιόθηινλ εἶλαη δεῖ ηόλ ἀγαζόλ ἄλδξα θαί θηιόπαηξηλ θαί ζπκκηζεῖλ ηνῖο θίινηο ηνύο 

ἐρζξνύο θαί ζπλαγαπᾶλ ηνύο θίινπο· ὅηαλ δέ ηό ηῆο Ἱζηνξίαο ἦζνο ἀλαιακβάλῃ ηηο, 

ἐπηιαζέζζαη ρξή πάλησλ ηλ ηνηνύησλ θαί πνιιάθηο κέλ εὐινγεῖλ θαί θνζκεῖλ ηνῖο 

κεγίζηνηο ἐπαίλνηο ηνύο ἐρζξνύο, ὅηαλ αἱ πξάμεηο ἀπαηηζη ηνῦην, πνιιάθηο δ’ ἐιέγρεηλ θαί 

ςέγεηλ ἐπνλεηδίζησο ηνύο ἀλαγθαηνηάηνπο, ὅηαλ αἱ ηλ ἐπηηεδεπκάησλ ἁκαξηίαη ηνῦζ’, 

ὑπνδεηθλύσζηλ. Ὥζπεξ γάξ δῴνπ ηλ ὄςεσλ ἀθαηξεζεηζλ ἀρξεηνῦηαη ηό ὅινλ, νὓησο ἐμ 

ἱζηνξίαο ἀλαηξεζείζεο ηῆο ἀιεζείαο ηό θαηαιεηπόκελνλ αὐηῆο ἀλσθειέο γίλεηαη δηήγεκα.  

Πολύβιος, Ίστορίαι 1.14.4-7  

 

 

Β’ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

1. Να ςυμπλθρϊςετε τισ προτάςεισ με τουσ τφπουσ των ουςιαςτικϊν ι 
επικζτων που βρίςκονται μζςα ςε παρζνκεςθ: 

 Ἀλκιβιάδης _______________ (ὁ κῆρυξ, αιτ. εν.) ἔπεμψεν ἐροῦντα ταῦτα τοῖς 
συμμάχοις. 

 Οἱ πολῖται ἐδέξαντο τόν ___________(σωτήρ, αιτ. εν.) αὐτῶν. 
 Καί εἰς τό πνεῦμα τό Ἃγιον τό ἐκ τοῦ____________ (πατήρ, γεν. εν.) 

ἐκπορευόμενον. 
 Μανθάνουσι τήν τέχνην ἐν_____________ (βραχύς, αρσ. δοτ. εν.) χρόνῳ. 
 Τῇ ____________ (βαρύς, θηλ. δοτ. εν.) νόσῳ ὁ Περικλῆς ἀπέθανε. 

                                                                                                            (2,5 μονάδεσ) 
 
 
 



 

 

 
2. Να γραφοφν το β’ ενικό και γ’ πλθκυντικό πρόςωπα τθσ υποτακτικισ 

ενεςτϊτα και αορίςτου των ακόλουκων ρθμάτων: ἀποβλέπω, πιστεύω:  
 

Ρηματικοί τφποι ἀποβλέπω πιστεύω 

β’ ενικό υποτακτικισ ενεςτϊτα   

γ’ πλθκυντικό υποτακτικισ ενεςτϊτα   

β’ ενικό υποτακτικισ αορίςτου   

γ’ πλθκυντικό υποτακτικισ αορίςτου   

                                                                                                                          (2,5 μονάδεσ) 
3. Να χωρίςετε τισ παρακάτω περιόδουσ ςε προτάςεισ, να υπογραμμίςετε τα 

ριματα και να βάλετε ςε κφκλο τουσ ςυνδζςμουσ. Πϊσ ςυνδζονται οι 
προτάςεισ; 

 Πάντες γιγνώσκουσιν ὃτι οἱ ἄνθρωποι θνητοί εἰσί. 
 Βραδέως μέν γίγνου φίλος, γενόμενος δέ πειρῶ διαμένειν. 

                                                                                                                   (2,5 μονάδεσ) 
4. Να βρείτε τα υποκείμενα των παρακάτω γραμματικϊν τφπων του κειμζνου: 

ἀναλαμβάνῃ, ἀπαιτῶσι, γίνεται. 
                                                                                                         (2,5 μονάδεσ) 

5. Να επιλζξετε από τθν παρζνκεςθ τθν κατάλλθλθ λζξθ και να ςυμπλθρϊςετε 
τισ προτάςεισ: 

 Η επιςτιμθ τθσ _____________ (αρχαιολογία, μυκολογία, ετυμολογία) 
φζρνει ςτο φωσ μνθμεία του παρελκόντοσ. 

 Μια ηωι κοίταηαν τθν _______________ (καλοπζραςθ, καλλιζπεια, 
καλλιτεχνία) τουσ και να μθν ςτερθκοφν τίποτα. Τϊρα θ δουλειά τουσ 
φαίνεται ςκλαβιά. 

 Αυτζσ τισ φιλοςοφικζσ κεωρίεσ δεν τισ καταλαβαίνει ο _______________ 
(υπόκοςμοσ, κοςμάκθσ, κοςμοπολίτθσ). 
                                                                                                             (2 μονάδεσ) 

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

 

υνθετικά μζρη φνθετη λζξη Πρόταςη 
λόγος + κρίνω 

 
  

οἶκος + δεσπότης 
 

  

ἀρχαῖος + πρέπω 
 

  

                                                                                                                                   (2 μονάδεσ) 
7. Πϊσ πρζπει να αντιμετωπίηει ο ιςτορικόσ τα πρόςωπα για τα οποία κάνει 

λόγο ςτο ζργο του; 
                                                                                                                      (2 μονάδεσ) 

8. Πότε θ ιςτορία γίνεται ανωφελζσ διιγθμα; 
                                                                                                                                  (2 μονάδεσ)  

9. Ποια κοινά ςθμεία παρουςιάηουν οι απόψεισ που διατυπϊνονται ςτα δφο 
κείμενα; 

Τοιοῦτος οὖν μοι ὁ συγγραφεύς ἔστω - ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος, παρρησίας καί 
ἀληθείας φίλος,  ὡς ὁ κωμικός φησί, τά σῦκα  σῦκα, τήν σκάφην δέ σκάφην ὀνομάσων, οὐ 
μίσει οὐδέ φιλίᾳ τι νέμων οὐδέ φειδόμενος ἢ ἐλεῶν ἢ αἰσχυνόμενος ἢ δυσωπούμενος, ἲσος 
δικαστής, εὒνους ἅπασιν ἄχρι τοῦ μή θατέρῳ τι ἀπονεῖμαι πλεῖον τοῦ δέοντος, ξένος ἐν τοῖς 



 

 

βιβλίοις καί ἄπολις, αὐτόνομος, ἀβασίλευτος, οὐ τί τῷδε ἢ τῷδε δόξει λογιζόμενος, ἀλλά τί 
πέπρακται λέγων. 
                                                                                                                           (2 μονάδεσ) 

           


