
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
Α’ ΚΕΙΜΕΝΟ: Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Β’ Γυμνασίου, Ενότητα 9: Πολύβιου, 
Ιστορίου 1, 14, 4-7 Το χρέος του Ιστορικού (Το κείμενο δόθηκε σε φωτοτυπία) 
 
Β’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

1) Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιστορικού κατά την άποψη του Πολύβιου; [3 μονάδες] 
2) Ο Πολύβιος αναζητά πάντα την αλήθεια, την οποία θεωρεί «μάτι της ιστορίας». Πως χαρακτηρίζει όμως 

την ιστορία που δεν περιέχει αλήθεια και με τι την παρομοιάζει; Συμφωνείτε με την άποψή του αυτή; 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας [ 3 μονάδες] 

3) α) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων επιλέγοντας τη σωστή λέξη από αυτές που 
δίνονται: 

 1) Εμείς φταίμε για τη φιλονικία, γιατί δώσαμε ….. για παρεξήγηση (απλή, λαβή, μετάληψη) 
 2) Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης πήγαν όλοι τους στην εκκλησία, για να ….. των αχράντων μυστηρίων 
(μεταλάβουν, παραλάβουν, αναλάβουν) 
 3) Ο …. του νεφρού ευχαρίστησε με λυγμούς τους γονείς του δράστη (λήπτης, παραλήπτης, κατάληψη) 
 4) Κατηγορείται για …. Όταν ασκούσε τα καθήκοντα του ελεγκτή (επιληψία, κατάληψη, δωροληψία) 
  [ 2 μονάδες] 
 β) Να σχηματίσετε δυο προτάσεις χρησιμοποιώντας στην πρώτη λέξη παραλαμβάνω και στη δεύτερη τη 
λέξη περιλαμβάνω. (Τα παραπάνω ρήματα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε όποιο χρόνο και σε όποιο 
πρόσωπο θέλετε) [ 2 μονάδες] 
4) α) Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού τα ουσιαστικά Ð ¢νήρ, η αόριστη 

αντωνυμία τις – στο γένος που βρίσκεται – και το επίθετο ¢νωφελές, στο γένος που βρίσκεται [ 2,5 
μονάδες] 

 
 

 β) Να συμπληρώσετε τους υπόλοιπους τύπους των ρημάτων στον παρακάτω πίνακα. [ 2,5 μονάδες] 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Εἰσίν    

Παύσομαι    

Ÿχει    

ἐλύσατο    

Λέλυκας    

¢ναλαμβάνω    

 



 

5) α) Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις, τις δοτικές 
προσωπικές και να επισημάνετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων: 

  1) Τῷ μεν Σόλωνι τελευτῆσαι τον βίον 
    2) Ἀνάγκη ἐστίν ἡμίν τας τῆς πόλεως πύλας φυλάττειν 
    3) προσήκει Øμίν φεύγειν ¢χαριστίαν 
    4) Συμφέρει νὑν Θηβείοις ταῡτα ποιῆσαι 
    5) Καλόν ἐστίν Øμίν πορεύεσθαι ἐπί τον Ζαπάταν ποταμόν 
  β)  Στις  παρακάτω  προτάσεις  να  βρείτε  αν  η  κατηγορηματική  μετοχή  αναφέρεται  στο 
υποκείμενο ή στο αντικείμενο του ρήματος: 
    1) Δημοσθένης ἒχαιρεν ¢κούω ταῡτα 
    2) Οἱ δικασταί ½κουσον των μαρτύρων λεγόταν 
    3) Σωκράτης ἐτύγχανε περιπατîν 
    4) Φωκίων οÙκ ºγανάκτει ¢δίκως ¢ποθνήσκων 
    5) Ἀριαίος έφυγεν ως (=όταν) Éσθετο Κύρον τεθνεîτα  
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