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Α. Κείμενο
« Η Καλλιπάτειρα»

Β.Θέματα.
1. Ποιος νόμος ίσχυε για τις έγγαμες γυναίκες που διέβαιναν τον Αλφειό ποταμό κατά τον
χρόνο τέλεσης των Ολυμπιακών αγώνων;
( μονάδες 2)
2. Με ποιο τέχνασμα η Καλλιπάτειρα κατόρθωσε να εισέλθει στο χώρο τέλεσης των
αγώνων;
(μονάδες 2)
3. Με ποια επιχειρήματα , στο κείμενο αλλά και στο ποίημα του Λ. Μαβίλη που
ακολουθεί, προσπαθεί η Καλλιπάτειρα να δικαιολογήσει την παρουσία της στους
αγώνες.
( μονάδες 2)

Λορέντζος Μαβίλης, Καλλιπάτειρα

4. οδόν, νόμος, πατρι, νικαι, : Να σχηματίσετε δύο σύνθετες με καθεμιά από τις παραπάνω
λέξεις.
(μονάδες 2)
5. γυμναστη, αλωναι, ωθειν, διαβασαι: Να σχηματίσετε μια απλή παράγωγη με καθεμιά
από τις παραπάνω λέξεις.
(μονάδες 2)
6. α). ορος, ανδρός, αγώνα, το ερυμα, πατρι, παιδι: Να γραφούν η γενική, δοτική και κλητική
του ενικού αριθμού και η γενική, δοτική και αιτιατική του πληθυντικού αριθμού.
β). ω , τινων: Να κλιθούν στο αρσενικό γένος.
(μονάδες 2,5)
7. α). ειη : Να γραφεί το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής και προστακτικής του Ενεστώτα.
β). λέγουσιν: Να γραφεί το γ΄πληθυντικό της ευκτικής και προστακτικής του Ενεστώτα
και Παρακειμένου.
γ). εισέρχεσθαι: Να γραφεί το β΄ και γ΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα.
δ). εποιησαν: Να γραφεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής και ευκτικής στο χρόνο
που βρίσκεται.
ε). απειλημμενους: Να γραφεί το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής και προστακτικής
στο χρόνο που βρίσκεται ( σημ: Παρακείμενος)
(μονάδες 2,5)
8. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: ορος, τας γυναικας, ελθουσαι, προαποθανοντος,
του ανδρός , εις τον αγώνα.
(μονάδες 2,5)
8. Να διακρίνετε σε ονοματικούς και επιρρηματικούς τους παρακάτω προσδιορισμούς :
κατά την οδον, υψηλαίς, ολως, μονην, γυμναστη, ολυμπικαι, επι τοις γυμνασταις,
φωραθείσης, ην φοραθωσιν εις τον αγώνα, ελθουσαι τον Ολυμπικον.
΄
(μοναδες 2,5)

Καλή
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

επιτυχία.
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