
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ενότητα  12. « Πλούσιοι και φτωχοί» 
 

Παρατηρήσεις 
1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα του κειμένου που βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο. [4 μονάδες] 
2. Να γράψετε τον ζητούμενο ρηματικό τύπο στη φωνή που δίνεται το κάθε ρήμα. [2 μονάδες] 

α:   γράφομαι   : γ΄ενικό           - ευκτικής        - Παθ. Αορ. α΄ 
β:   κόπτομαι   : β΄πληθυντικό – προστακτικής - Παθ. Αορ. β΄ 
γ:   άγω           : γ΄πληθυντικό – οριστικής        - Αορ. β΄ 
δ:   γίγνομαι     : β΄ενικό          - προστακτικής - Αορ. β΄ 
ε:   ορω           : γ΄πληθυντικό – υποτακτικής    - Ενεστώτα 
στ:  αιτιωμαι    : β’ πληθυντικό – οριστικής         - Ενεστώτα 
ζ:   ποιω          : γ΄ενικό          - ευκτκής           - Ενεστώτα 
η:   αφαιρουμαι : απαρέμφατο  Ενεστώτα  

3. Να αντιστοιχίσετε το θετικό βαθμό από τη στήλη Α με το παραθετικό από τη στήλη β. [2 μονάδες] 
                              Α                             Β 

α. καλός                i. κρειττον 
                  β. αγαθός             ii. χείρων 
                  γ. κακός               iii. κάλλιστος 
                  δ. πολύς               iv. πλέον 

4. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων δευτερευουσών προτάσεων. [2 μονάδες] 
    α. Σέβου το θειον μη εξετάζων πως έχει. 
    β. Κίνδυνός εστί, μη ου δυνηθωμεν πραξαι ταυτα. 
    γ. Λέγει Ηράκλειτος ότι ουδέν μένει. 
    δ. Τά πλοια κατέκαυσεν, ίνα μή Κυρος διαβη. 
 
5. Να αντιστοιχίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση με τη σωστή συντακτική της αναγνώριση. [2 μονάδες] 

α. Επεί απορία ην, ελυπειτο Ξενοφων.  i. Χρονική 
β. Ότε ευτυχεις μάλιστα, μη μέγα φρόνει. ii. Παραχωρητική 
γ. Ανήρ πονηρός δυστυχει, κάν ευτυχει. iii. Αιτιολογική 
δ. Τριήρεις έχω, ώστε ελειν το εκείνων πλοιον. iv. Συμπερασματική 

 
 6. Να συμπληρώσετε τα κενά χρησιμοποιώντας τις λέξεις του πλαισίου. [2μονάδες] 

    α. Πρέπει να διακρίνεσαι από κάποια  _____________, όταν μιλάς στους γονείς σου. 
         περιστολή       αναστολή      συστολή    αντιδιαστολή 

    β. Πρέπει να κάνουμε ___________ δαπανών, για να ξεχρεώσουμε το αυτοκίνητο. 
    γ. Η πολεοδομία προχώρησε σε ____________ όλων των οικοδομικών αδειών. 
    δ. Τα κορίτσια σε ___________ με τα αγόρια παρουσιάζονται πιο ώριμα. 
  



 

7. Να αντιστοιχίσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τη συνώνυμή της από τη στήλη Β. [2 μονάδες] 
   Α        Β 
α. ενδίδω i. επιβλέπω 
β αντιτίθεμαι ii. δειλιάζω 
γ. βολιδοσκοπώ iii. αναπτύσσω 
δ. διεξέρχομαι iv. διαφωνώ 
ε. εντάσσω v. υποχωρώ 
στ. προΐσταμαι  vi. προεδρεύω 
ζ. λιποψυχώ vii. τοποθετώ 
η.  εποπτεύω viii. εξετάζω 

8. Τι φανερώνει στο Μ. Βασίλειο το υπερβολικά στολισμένο σπίτι ενός ακαλαίσθητου και νεόπλουτου 
ανθρώπου; [2 μονάδες] 
9. Ποιες θα είναι για τον Χριστιανό οι επιπτώσεις από την άρνηση της ελεημοσύνης; [2 μονάδες] 


