ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ Β΄
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ Πολύβιου «Το χρέος του ιστορικού»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. α) Στις προτάσεις που ακολουθούν να βάλετε το ρήμα που είναι σε παρένθεση
στον τύπο που ζητείται.
 Οι στρατιωται έλεγον ότι αδίκως ………………….(πάσχω, ευκτ. ενεστ. γ΄
πληθ.)
 Σύ πρωτος εν τη οικία σου ………………δημοκρατίαν (έχω, προστ. ενεστ.)
 …………………ω νέοι , εις το στάδιον. (άγω, υποτ. ενεστ., α΄ πληθ.)
 Εάν τα χρήματα ……………………..καλως ποιήσετε. (δημεύω, υποτ. αορ.,
β΄ πληθ.)
 Κατάνεμε, ίνα και περί σου ……………………(βουλεύομαι, υποτ. αορ. α΄
πληθ.)
β)Εν τοις χειμωσι οι κάτοικοι βαρεις χιτωνας ενδύονται: Να μεταφέρετε όλους
τους κλιτούς τύπους της παραπάνω φράσης στον άλλο αριθμό.
2. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις στις παρακάτω
φράσεις:
 Εν μεν τω λοιπω βίω φιλόφιλον δει είναι τον αγαθόν άνδρα
 Επιλαθέσθαι χρή πάντων των τοιούτων
 Όταν δε το ιστορίας ηθος αναλαμβάνη τις
 Πολλάκις δ’ ελέγχειν και ψέγειν επονειδίστως τους αναγκαιοτάτους
β) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις μετοχές που είναι υπογραμμισμένες στο
παραπάνω κείμενο του Πολύβιου και να βρείτε το υποκείμενο της καθεμιάς.

3. α) Να συνδυάσετε τις λέξεις της πρώτης στήλης με τις λέξεις της δεύτερης
σχηματίζοντας ονοματικά σύνολα:
1.
2.
3.
4.

Α
πρόληψη
ανάληψη
ασύλληπτος
περίληψη

Β
α. χρημάτων
β. κειμένου
γ. ατυχημάτων
δ. εγκληματίας

β) Να σχηματίσετε δύο προτάσεις στη νέα ελληνική χρησιμοποιώντας κάθε φορά
μια από τις λέξεις : αντίληψη , απολαμβάνω.
4. α) Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του πολίτη όταν αναλαμβάνει το έργο του
ιστορικού; (Κείμενο Α΄ )
β) Πως χαρακτηρίζει ο Πολύβιος την ιστορία που δεν περιέχει αλήθεια και με τι
την παρομοιάζει;
γ) Έχοντας υπόψη το κείμενο Α΄ του Πολύβιου « Το χρέος του ιστορικού» και
μελετώντας το κείμενο Β΄ του Λουκιανού «Το ήθος του ιστορικού» που ακολουθεί
να αναφέρετε τι απαιτούν και οι δύο αυτοί συγγραφείς από τον ιστορικό.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ Λουκιανού «Το ήθος του ιστορικού»

