
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΕΝΟΣΗΣΩΝ 7-9 

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

 Τό τείχισμα τῶν Συρακοσίων,  ________________ (ὃς, ἣ, ὃ) ἦν αὐτόθι, αἱροῦσι. 
 Δίκαιον ἐστιν ἐπαινεῖσθαι τήν χώραν, ____________ (ὃς, ἣ, ὃ, αιτ. εν.) ἂν 

ἡγῆσθε φρονιμωτάτους εἶναι. 
 Συμβουλεύει ἡμῖν ___________ (ὃστις. αιτ. εν. ουδ.) νομίζει ἂριστον εἶναι. 
 Δημοσθένης ἐνόμισε πείσεσθαι (= θα πάθει)___________ (ὃσπερ, αιτ. πλ. ουδ.)  

Νικίας ἒπαθε.  
 Μακάριοι εἰσι ____________ (ὃστις, ονομ. πλ. αρσ.) οὐσίαν καί νοῦν ἒχουσι. 
 ___________ (πᾶς, ονομ. πλ.) οἱ ἂνθρωποι θνητοί εἰσι. 
 Φεῦγε τούς κόλακας _________ (πᾶς, αιτ. πλ.) καί τάς ἀπάτας ________ 

(πᾶσα, αιτ. πλ.) 
 

 

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

ευκτικισ που ηθτείται:  

 Εἴθε οἱ στρατιῶται ___________ (φυλάττω, ενεστ.), τά τείχη. 
 Ἔλεγον ὃτι οὐκ ___________ (ἒχω, ενεστ.) τά ἐπιτήδεια. 
 Γιγνώσκω ὃτι πάντες ἂν ____________ (μανθάνω, ενεστ.) τοῦτο. 
 Ἀπεκρίνατο ὃτι __________ (λέγω, μελ.) περί αὐτῶν ἀγαθόν τι. 
 Ἴσως ἐννοεῖτε πῶς ἂν τοῦτο _____________ (πράττω αόρ.). 

 

3. Να γραφοφν το β’ ενικό και γ’ πλθκυντικό πρόςωπα τθσ ευκτικισ ενεςτϊτα, 
αορίςτου και παρακειμζνου των ακόλουκων ρθμάτων: θεραπεύω, ἐπιψηφίζω, 
γράφω:  

 

Ρηματικοί τφποι θεραπεύω ἐπιψηφίζω γράφω 

β’ ενικό ευκτικισ ενεςτϊτα    

γ’ πλθκυντικό  ευκτικισ ενεςτϊτα    

β’ ενικό  ευκτικισ αορίςτου    

γ’ πλθκυντικό  ευκτικισ αορίςτου    

β’ ενικό  ευκτικισ παρακειμζνου    

γ’ πλθκυντικό  ευκτικισ παρακειμζνου    

 

4. Στισ παρακάτω προτάςεισ να βρείτε τα αντικείμενα των ρθμάτων και να τα 
διακρίνετε ςε άμεςα και ζμμεςα: 
 Οἱ Κορίνθιοι χρήματα ᾒτησαν τούς Θηβαίους. 



 

 

 Οὐκ ἀποκρύψω σε τήν ἐμήν οὐσίαν. 
 Τήν πόλιν τοῦ δέους ἀπήλλαξαν. 
 Ἐκοινώνησαν τοῖς συμμάχοις τῆς δόξης. 
 Τάς πόλεις ἐκένωσαν τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν. 

5. Να αναγνωρίςετε το είδοσ των επιρρθματικϊν μετοχϊν και να βρείτε αν 

είναι ςυνθμμζνεσ ι απόλυτεσ 

 Οἱ πρόγονοι ἡμῶν ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν. 
 Πάντα ταῦτα ἐπράχθη κελευόντων τῶν στρατηγῶν. 
 Ἔπλεον  ἐπί τήν Ἐπίδαμνον πολεμήσοντες Κερκυραίοις. 
 Ἀριστείδης δίκαιος ὢν ἐτιμᾶτο ὑπό τοῦ πλήθους. 

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

τισ προτάςεισ: 
 Το Υπουργείο Οικονομικϊν δθμοςίευςε τα ονόματα μεγάλων 

_________________ (φορολογοφμενοσ, φοροφυγάσ, φοροτεχνικόσ). 

 Ο ______________ (φζρελπισ, καρποφόροσ, αμφορζασ), που 

ανακαλφφκθκε ςτθν Θεςςαλονίκθ, είναι μοναδικό ζργο τθσ κλαςικισ 

τζχνθσ. 

 Ήταν δυςτυχιςμζνοσ και __________________ (ταλαίπωροσ, ακλθτικόσ, 

πρωτοφανισ) άνκρωποσ, γιατί πζραςε πολλά βάςανα ςτθ ηωι του. 

 Ο ________________ (ακλθτίατροσ, ακλοφμενοσ, νικθτισ) περιζφερε το 

ζπακλό του ςτο ςτάδιο των αγϊνων. 

 Ο γυρολόγοσ περιδιαβαίνει τα χωριά για να πουλιςει τθν 

__________________ (περιουςία, πραμάτεια, πραγματεία) του. 

 Εξαιτίασ τθσ οικονομικισ του ____________________ (απραξία, 

δυςπραγία, ευπραξία) δοκίμαςε πολλζσ ςτεριςεισ ςτθ ηωι 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 

ἳππος + δρόμος 

 

  

ἄκρα + πόλις 

 

  

πᾶν + σοφός 

 

  



 

 

πρός + βατός 

 

  

δῶρον + δίδωμι 

 

  

 


