
 

 

                       ΓΡΑΠΤΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 
                          ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ  Γ 
ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΗ ΠΡΑΞΗ (Πλούταρχος, Ἀριστείδης, 5, 1-3) 
 Β) Η ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ ΜΑΝΑ (Πλούταρχος, Ἆγις, 22, 5-6). 
 
I. Να μεταφράσετε το κείμενο ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΗ ΠΡΑΞΗ 
II. 1) Να γράψετε τη σημασία των παρακάτω λέξεων και να σχηματίσετε στη νέα 
ελληνική τέσσερις προτάσεις χρησιμοποιώντας σε καθεμιά μία από αυτές τις λέξεις: 
ειδήμων, λαθροθήρας, διόπτρα, λιποβαρής. 
  2) Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε με ποια λέξη της παρένθεσης ταιριάζει 
σημασιολογικά η υπογραμμισμένη λέξη: 
α) Η ιταμή πρόκληση των γειτόνων μας μάς εξέπληξε (απότομη, απαράδεκτη, 
θρασεία, συνεχής). 
β) Ήπιε της λήθης το νερό (αλήθειας, λησμονιάς, λαθεμένης, αλησμόνητης). 
γ) Αυτός είναι απότακτος του στρατού (διωγμένος, λιποτάκτης, απροσάρμοστος, 
απογοητευμένος). 
δ) Εγώ αγοράζω πάντοτε χρωματιστά προσόψια (προσωπεία, πετσέτες, προσωπίδες, 
οπτικά). 
 
ΙΙΙ. 1) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο 
του αορίστου β΄ του ρήματος που δίνεται σε παρένθεση. 
α) Ἀψευδὴς μάρτυρας τῶν λόγων τὸ …….. (γράφομαι, παθητική μετοχή) ἐστί. 
β) Τὸ ὕδωρ ἐποίησεν αὐτοὺς βραδύτερον ……. (ἔρχομαι, απαρέμφατο). 
γ) Ὁ Σωκράτης …….. (λαμβάνω, οριστ. γ΄ενικό) τὸ κώνειον εἰς τὰς χείρας. 
δ) Ὦ παῖ, ………………..( γίγνομαι, ευκτική β΄ενικό) πατρὸς εὐτυχέστερος 
    2) Να αναγνωρίσετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους (έγκλιση, χρόνος, 
πρόσωπο, αριθμός, ρήμα): ἑώρας, δοκοῖεν, δουλούσθων, ληφθήσεται. 
 
IV. 1)Να μετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη στα εξής παραδείγματα: 
α) Ὁ Σωκράτης ἐδίδαξεν τοὺς νέους τὴν σοφίαν. 
β) Ὑμεῖς ἐβοηθήσατε τῷ φίλῳ. 
γ) Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐτίμησαν τοὺς νεκρούς. 
δ) Το 2004 ἡ χώρα μας ἐτέλεσε τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνας. 
    2) Στα παρακάτω παραδείγματα να βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις, να 
γράψετε τι είδους είναι, πώς εισάγονται και πώς εκφέρονται και να δηλώσετε τη 
συντακτική λειτουργία τους. 
α) Λέγει ὁ κατήγορος ὡς ὑβριστὴς εἰμί. 
β)  Ὁ ἰατρὸς ἐφοβεῖτο μὴ ἀποθάνῃ ὁ ἀσθενὴς τοῦ. 
γ) Κῦρος τῷ Κλεάρχῳ έβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι 
ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη. 
δ) Ἀβροκόμας τὰ πλοῖα κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ.  
 
V  1. Με ποιο τρόπο ο Αριστείδης (ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΗ ΠΡΑΞΗ) και η 
Κρατησίκλεια (Η ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ ΜΑΝΑ) προσπάθησαν να βοηθήσουν την 
πατρίδα τους;Τι θυσίασε ο καθένας; 
     2. Ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός της εκστρατείας του Δάτη εναντίον της 
Ελλάδας και με ποια πρόφαση τη δικαιολόγησε οΔαρείος; 
 


