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Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
 
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ: Πολύβιος, Ιστορίαι 1, 14, 4-7: Το χρέος του ιστορικού (σελ. 73 του 
βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2000) 
 
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
Ι. 1. Ποιες είναι, σύμφωνα με τον Πολύβιο, οι υποχρεώσεις του χρηστού πολίτη στην 
καθημερινή του ζωή; 
    2. Ποιο είναι το χρέος του ιστορικού και ποια στάση οφείλει να τηρεί ο ιστορικός 
απέναντι σε φίλους και εχθρούς; 
    3. Πώς καταντά η ιστορία που δεν έχει αλήθεια, με τι παρομοιάζεται κατά τον  
        Πολύβιο; 
                                                                                                                    (6 μονάδες) 
ΙΙ. Λεξιλογικά: 
   1. Να συνδυάσετε κάθε λέξη τα πρώτης στήλης με την κατάλληλη σημασία της 
       στη δεύτερη στήλη: 
                                                                                                                    (2 μονάδες) 
                     υπερψήφιση                                                αγενής 
                     ανάγωγος                                                     διάσημος 
                     επιφανής                                                     φανερός 
                     υπόληψη                                                      έγκριση 
                                                                                          κύρος 
   2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη   
       από την παρένθεση:           
                                                                                                                     (2 μονάδες) 
          α. Η ------------ του ενθουσίασε τα πλήθη και έκρινε τις εκλογές (συνηγορία, 
           αγόρευση, προσαγόρευση) 
          β. Η έλλειψη ρευστού χρήματος στην αγορά έχει φέρει τους εμπόρους  σε  
           ----------- .(διάγνωση, επίγνωση, απόγνωση) 
          γ. Η ------------ είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από το νόμο.(διαίρεση,  
           καθαίρεση, υπεξαίρεση) 
          δ. Οι κατηγορίες σε βάρος του υπαλλήλου για ---------- ήταν αβάσιμες και  
           αναπόδεικτες. (δωροληψία, εργοληψία, επιληψία)  
ΙΙΙ. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που βρίσκεται  
          παρένθεση:                                                                                       (2,5 μονάδες) 
          α. Λέγεται τούτους ----------- είναι. (ευδαίμων) 
          β. Λάθρα επιπεσόντες τους ---------- του φρουρίου εκβάλλουσι. (φύλαξ) 
          γ. Ο χαρακτήρ του --------- εκ λόγου γνωρίζεται. (ανήρ) 
          δ. Λακεδαιμόνιοι τά --------- καλά νομίζουσι είναι. (ηδύς) 
         ε. Κίμων ---------- πατρός ην. (επιφανής) 
 
     2. αναλαμβάνη: να γραφεί το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα  
         στην υποτακτική, ευκτική και προστακτική:        

                                  (2,5 μον.) 
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 Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 
β΄ενικ. αναλαμβάνης   
β΄πληθ.    
 
ΙV. 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλους τους όρους της παρακάτω πρότασης: 
          Προσήκει τοις πολιταις προθύμως πείθεσθαι τοις αγαθοις άρχουσι. 
                                                                                                                  (2,5 μονάδες) 
      2. Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες  
          προτάσεις:                                                                                       (2,5 μονάδες) 
          α. Ήν εγγύς έλθη ο θάνατος, ουδείς βούλεται θνήσκειν 
          β. Έλεγεν ότι η οδός προς βασιλέα μεγάλη έσοιτο. 
          γ. Η γη πάντα τε φύει τε και τρέφει. 
          δ. Αυτοί εμάχοντο και τοις άλλοις παρεκελεύοντο. 
          ε. Ότε αύτη η μάχη εγένετο, Τισσαφέρνης εν Σάρδεσιν έτυχεν ών. 
 


