Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Το λιοντάρι της Νεμέας»
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α) 1. Ποια ήταν η διαταγή του Ευρυσθέα στον Ηρακλή και σε ποιον τρόπο αυτός
αρχικά να την πραγματοποιήσει;
(4 μονάδες)
2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης προσπάθειας του Ηρακλή (να
εκπληρώσει τη διαταγή του Ευρυσθέα) και με ποιον τρόπο πέτυχε τελικά
(4 μονάδες)
Β) 1. Να σχηματίσετε 5 προτάσεις στη νέα ελληνική χρησιμοποιώντας μια από τις
λέξεις που ακολουθούν:
Απόγονος, προσποίηση, συλλέκτης, αναβαθμίζω, εύχρηστο
(2 μονάδες)
2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις συνώνυμες τους της Β
Α
1. παραποίηση
2. επιλογή
3. χρέος
4. αδιάβατος
5. βαθμίδα
6. συλλογισμός
7. εκποίηση
8. γνήσιος
9. άγονος
10. συλλογή

Β
Α. συγκέντρωση
Β. σκαλοπάτι
Γ. νοθεία
Δ. ξεδιάλεγμα
Ε. ξεπούλημα
Στ. καθήκον
Ζ. άκαρπος
Η. σκέψη
Δ. αδιαπέραστος
Ι. αυθεντικός
(2,5 μονάδες)

Γ. 1. Να μεταφέρετε όλους τους τύπους της πρότασης στον πληθυντικό αριθμό
Εγώ την δόραν του ατρώτου λέοντος εκόμιζον
(1,25 μονάδες)
2. Να βάλετε στη σωστή πτώση του ενικού ή πληθυντικού αριθμού τα ουσιαστικά
που σας δίνονται σε παρενθέση:
α. Ο Ηρακλής _________ (το ρόπαλον, αιτιατική πληθ.) ανέκειν ________ (ο λέων,
αιτιατική ενικού) εδίωκε.

β. Ηρακλής ___________ (η είσοδος, αιτ. πληθ.) ενωκοδόμησεν ________ (το
θηρίον, γεν. ενικού) __________ (ο τράχηλος, αιτ. ενικού) έπνιξε τούτο.
(1,25 μονάδες)
3. εδίωκε: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο του ρήματος που σας δίνεται σε όλους τους
χρόνους της Οριστικής στην ενεργητική φωνή.
(1,5 μονάδες)
4. προστάττομαι: να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο του ρήματος στον Μέλλοντα και
στον Αόριστο της Οριστικής στη μέση φωνή.
ετόξευσε: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο του ρήματος στον Παρατατικό και στον
Μέλλοντα της Οριστικής στην ενεργητική φωνή.
(1 μονάδα)
Δ. Ηρακλής λέγει τον λέοντα τόξευσαι, ει και (=αν και) ο άτρωτος ην.
Στην παραπάνω περίοδο:
1. Να βρείτε τη συντακτική θέση των υπογραμμισμένων λέξεων
(1 μονάδα)
2. Να βρείτε το είδος του απαρεμφάτου και να δηλώσετε αν έχουμε
ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.
(1 μονάδα)

