
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1                                                  ΚΕΙΜΕΝΟ 2 
Ανόητα αλαζονικά προστάγματα                  Η αλαζονεία της απόλυτης εξουσίας 
(Σχολικό Εγχειρίδιο, σελ. 33)                          (Σχολικό εγχειρίδιο, σελ.40-41) 
 
Α. Κείμενο 1: 1. Ποια διαταγή έδωσε ο Δαρείος στο Δάτη και ποια απειλή 
διατύπωσε εναντίον του, σε περίπτωση που αποτύγχανε; 

2. Ποια ήταν η δύναμη του στρατού και του στόλου που έστειλε ο Δαρείος 
ενάντια στους Αθηναίους και στους Ερετριείς; 

3. Ποια πόλη δέχτηκε πρώτη την επίθεση των Περσών και με ποιον τρόπο 
προσπάθησαν οι Πέρσες στρατιώτες να εκτελέσουν τη βασιλική διαταγή; 

4. Να συγκρίνετε τα κείμενα 1 και 2 ως προς το περιεχόμενό τους και να 
επισημάνετε τις ομοιότητες. 

(Μονάδες 8) 
Β.1. Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις: 
       Αρχομανής, απαρχή, αρχαϊκός, αρχείο. 
 
Β. 2. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της Στήλης Α΄ με τα δεδομένα της 
Στήλης Β΄ (3 δεδομένα της Στήλης Β΄ περισσεύουν). 
 
Στήλη Α΄                             Στήλη Β΄ 
1. Διαγωγή                           α. μεταφέρω 
2. Καταγωγή                         β. παρουσιάζω 
3. Μετάγω                            γ. προβιβάζω 
4. Σύναξη                             δ. συμπεριφορά 
5. Προάγω                            ε. συγκέντρωση 
                                             στ. προέλευση 
                                              ζ. περιφέρω 
                                              η. συλλογή          

(Μονάδες 4) 
 

Γ. 1. Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση στον άλλο 
αριθμό:  
        Άρχοντα, άνδρας, βασιλει, χειρα, Ελλήνων. 
 
Γ. 2.  Να γράψετε τους τύπους που σας δίνονται στο ρηματικό τύπο που σας 
ζητείται κάθε φορά: 
βούλοιτο: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής του ίδιου χρόνου. 

     έχοιεν:     β΄ ενικό οριστικής  του ίδιου χρόνου. 
     ησαν   :     β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα. 
     πέμψας:    α΄ πληθυντικό ευκτικής του ίδιου χρόνου. 
      πλεύσας:   γ΄ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ!  Οι τύποι που σας ζητούνται να γραφούν στην ίδια φωνή με 
τους αρχικούς! 

(Μονάδες 4) 
 
 
 



 

Δ. 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες μετοχές και να 
δηλώσετε αν είναι συνημμένες ή απόλυτες δικαιολογώντας την απάντησή 
σας (Κείμενο 1). 
 
        Αιτιασάμενος, πέμψας, άγοντα, πλεύσας. 
 
Δ. 2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις (Κείμενο 1): 
 
        Ημας, επιβουλευσαι, τούτους, πασαν, μηδείς. 

(Μονάδες 4) 
         

        
             
 

 
 
 


