
 

 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ TΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
    Α) ΚΕΙΜΕΝΟ 
    ΠΛΟΎΤΑΡΧΟΣ, Σόλων, 17, 1-4 
 
  Β) ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, με τον 
κατάλληλο τύπο του ρήματος, που είναι στην παρένθεση: 

 
 Α) ‘Ο Δράκων ……………… (γράφω, Υποτακτική Ενεστώτα) τους νόμους. 
 Β) Ό  Δράκων ….. …………..(γράφω, Υποτακτική Αορίστου) τους νόμους. 
 Γ)  Ό Δράκων …………….(γράφω, Υποτακτική Παρακειμένου) τους νόμους. 
 Δ) Ούτοι ……………… (καταλύω, Ευκτική Ενεστώτα) τους νόμους του 
Δράκοντος. 
Ε) Ούτοι …………….(καταλύω, Ευκτική Αορίστου) τους νόμους του 
Δράκοντος. 
 

(ΜΟΝΑΔΕΣ  2, 5 ) 
 
 

2) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, με τις υπόλοιπες πτώσεις 
του ίδιου αριθμού, για κάθε ουσιαστικό που αναγράφεται: 

 
Ονομαστική    Σωτήρες 
Γενική αίματος    
Δοτική  άδικήμασι   
Αιτιατική   Λιμένα  
 

 
 
 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 2, 5 ) 
 

 
 
 
 
 

3) Να εντοπίσετε τα αντικείμενα των παρακάτω προτάσεων, 
χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως μονόπτωτα ή δίπτωτα τα ρήματα από 
τα οποία εξαρτώνται αυτά: 

Α) Σόλων τους Δράκοντας νόμους άνείλε. 
Β) Ούτος λέγει τοις πολίταις την αλήθειαν. 
Γ) Δράκων εμάχετο τοις ιεροσύλοις. 
Δ) Έδίδασκον τους παίδας μουσικήν και άλλας τέχνας. 
Ε) Σωκράτης μνηνονεύει των μαθητών του και των φίλων του. 



 

 

 
(ΜΟΝΑΔΕΣ  2,5 ) 

 
 

4) Στις παρακάτω προτάσεις, να εντοπίσετε τα απρόσωπα ρήματα και τις 
απρόσωπες εκφράσεις, αναφέροντας και το αντίστοιχο υποκείμενο 
τους: 

Α) Δει τοις Αθηναίοις φυλάττειν τους νόμους. 
Β) Άξιον έστί νομίζειν δικαίους τους νόμους. 
Γ) Προσήκει τοις ιερόσυλοις κολάζεσθαι. 
Δ) Καιρός έστί τας σπονδάς λύσειν. 
 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5 ) 
 

5) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, επιλέγοντας μια λέξη από 
την αντίστοιχη κάθε φορά παρένθεση: 

Α) Ή αντιπολίτευση, όπως ήταν φυσικό, ……………το νομοσχέδιο που 
κατατέθηκε στη Βουλή. (ισοψήφισε, συμψήφισε, καταψήφισε) 
 
Β) Η συμμετοχή στη συνέλευση δεν είναι υποχρεωτική. Είναι…… 
(αναιρετική, προαιρετική, εξαιρετική) 
 
Γ) Διώκεται ποινικά για ………………… σημαντικού ποσού. 
(καθαίρεση, συναίρεση, υπαιξέρεση) 
 
Δ) Ο γιατρός έκανε σωστή………….. (διάγνωση, ανάγνωση, γνωσιολογία) 

 
Ε) Υπήρξε ………………..  της συγκεκριμένης εκδήλωσης, οπότε καλύφθηκε 
ένα μεγάλο μέρος απ’ τα έξοδα οργάνωσής της. (ξεναγός,  χορηγός, αγωγός) 
 
 

(ΜΟΝΑΔΕΣ  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Να αντιστοιχίσετε κάθε λέξη της στήλης Α΄ με την αντίστοιχη σημασίας 
της από τη στήλη Β΄: 

 
 
 
 
 
 



 

 

Α Β 
 

1. Πρόληψη Α. κύρος, καλή φήμη 
2.  Πρόσκληση Β.  ολοκληρωτική καταστροφή από 

φωτιά. 
3.  Αγόρευση Γ.  εύρεση εργασίας. 
4.  Παρανάλωμα Δ.  προσπάθεια για αποτροπή 

δυσάρεστου γεγονότος 
5.  Υπόληψη Ε. ομιλία σε δημόσιο χώρο. 

 
(ΜΟΝΑΔΕΣ 9 ) 

 
7) Γιατί οι ποινικοί νόμοι του Δράκοντα θεωρούνταν άδικοι; 
 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 2 ) 
8)Πως εξηγούσε ο ίδιος ο Δράκων  το ότι θέσπισε τέτοιου είδους 
νόμους; 
 

(ΜΟΝΑΔΕΣ  2 ) 
 

9)  Ποια νομοθετική ενέργεια του Σόλωνα περιγράφεται στο 
απόσπασμα από το έργο «Σόλων» του Πλουτάρχου και ποια 
νομοθετική ενέργεια του ίδιου περιγράφεται στο παρακάτω 
απόσπασμα από το έργο «Αθηναίων Πολιτεία» του Αριστοτέλη; 

 
 
Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία  V 1-2, VI 1  
 
 
 
 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 2 ) 
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