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Β’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ι)

1) Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους των παρακάτω φράσεων στον
άλλο αριθμό:
Δια την χαλεπότητα και το μέγεθος – δια μέλανος και ου δι αιματος – τοις
αδικημασι – το αμαρτημα εστω – εγραψε – ζημίαν εταξεν θανατον.
(μονάδες 2,5)
2) Στις επόμενες προτάσεις να βάλετε το ρήμα που είναι σε παρένθεση στο
πρόσωπο, τον αριθμό την έγκλιση και το χρόνο που ζητείται:
α) Μια ζημία
(ορίζομαι, γ’ ενικό οριστικής
Παρατατικού) απασι τοις αμαρτανουσι.
β) Οι λάχανα κλέψαντες ομοιως
(κολάζομαι, γ’
πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα) τοις ιεροσυλοις και ανδροφονοις
γ) Ιθι ημεις
(τάττω, α’ πληθυντικό υποτακτικής
αορίστου) θάνατον ζημίαν τοις πλείστοις αδικήμασι.
δ) Οι νόμοι
(ειμι, γ’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα)
δίκαιοι.
(μονάδες 2,5)

ΙΙ)
1) Ν ‘αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των παρακάτω
προτάσεων:
α) Ανειλε τους νόμους του Δρακοντος.
β) Μια ζημια ωριστο τοις αμαρτανουσι.
γ) Εταξε θανατον ζημιαν τοις πλειστοις αδικημασι.
δ) Ο Δρακων ειπε τοις πολιταις τους νόμους.
(μονάδες 2,5)
2) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλους τους όρους της παρακάτω πρότασης:
Δει τους νόμους κολάζειν τους ανδροφονους και ιεροσύλους.
(μονάδες 2,5)
ΙΙΙ) 1) Ν’ αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις κατά σημασιολογικά ζεύγη:
Α
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Αναίρεση
Προαίρεση
Αρχαιρεσίες
Συναίρεση
Υπεξαίρεση
αίρεση

Β
α) οικειοποίηση χρημάτων
β) ανασκευή, ανατροπή
γ) συγχώνευση φωνηέντων
δ) επιλογή, προτίμηση
ε) εκλογές, ψηφοφορία
στ) η απομάκρυσνη από την ορθή πίστη
(μονάδες 2)

2)ωριστο, αμαρτανουσι, απονθησκειν, εγραψεν: να γράψετε δυο ομόρριζα
(απλά ή σύνθετα) της Νέας Ελληνικής για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.
(μονάδες 2)
ΙV)
1) Γιατί ο Σόλων κατάργησε όλους τους νόμους του δράκοντα εκτός από
κείνους που αφορούσαν φόνους;
(μονάδες 2)
2) Τι απαντούσε ο Δράκων σε όσους τον ρωτούσαν γιατί καθόρισε για τα
περισσότερα αδικήματα την ποινή του θανάτου;
(μονάδες 2)
3) Αφού λάβετε υπόψιν σας το κείμενο «Η καλύτερη δημοκρατία» , ν’
απαντήστε στην εξής ερώτηση:
Η νομοθεσία του Δράκοντα στην ουσία εξασφάλιζε με γραπτές ρυθμίσεις
τα δικαιώματα των μεγαλοκτηματιών. Το γεγονός αυτό συνάδει με την
άποψη του Θαλή για την καλύτερη δημοκρατία;
(μονάδες 2)

