
 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΔΥΟ ΩΡΕΣ  

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Το χρέος του ιστορικού  
 
Ἐν μέν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τήν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καί γάρ 
φιλόφιλον εἶναι δεῖ τόν ἀγαθόν ἄνδρα καί φιλόπατριν καί συμμισεῖν τοῖς φίλοις 
τούς ἐχθρούς καί συναγαπᾶν τούς φίλους· ὃταν δε τό τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ 
τις, ἐπιλαθέσθαι χρή πάντων τῶν τοιούτων καί πολλάκις μέν εὐλογεῖν καί κοσμεῖν 
τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τούς ἐχθρούς, ὃταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ’ 
ἐλέγχειν καί ψέγειν ἐπονειδίστως τούς ἀναγκαιοτάτους,  ὃταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων 
ἁμαρτίαι τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ γάρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν 
ἀχρειοῦται τό ὃλον, οὓτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τό 
καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελές γίνεται διήγημα.  
 
Πολύβιος, Ἱστορίαι 1.14.4 -7 

 

ΘΕΜΑ Α  

 1) Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  
(Μονάδες 2)  

βίῳ  
ἐπιείκειαν  
φίλους  
ἐχθρούς  
ἐπαίνοις  
ἱστορίας  

 

 2) Να γίνει Χρονική Αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στο πρόσωπο που  

         βρίσκονται: κατέπεισαν, απαλλάξομεν, διαγράφετε, θύετε.        (Μονάδες 3)  

 

                                                                                                               Μονάδες 5

                                                                     



 

 

 

ΘΕΜΑ Β  

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων που 
βρίσκονται σε παρένθεση:  
 

α)   ............................................(θαυμάζω: β΄ενικό αορίστου) τοὺς τὴν  
     φιλαργυρίαν φεύγοντας.  
β)   Ὦ νέοι, μηδὲν ἄγαν ............................(πράττω: β΄πληθυντικό 

ενεστώτα).  
γ)   .......................................  (βούλομαι: γ΄ενικό παρατατικού) ἀεὶ ἀγαθὸς 

εἶναι.  
δ)   Ὁ νεανίας τοὺς πρεσβυτέρους . .....................................(σέβομαι: 

γ΄ενικό ενεστώτα).  
ε)  Ἡμεῖς ..........................................  (παύομαι: α΄πληθυντικό αορίστου) 

τοῦ περιτειχισμοῦ.  
                                Μονάδες  5 

 
 
 
ΘΕΜΑ Γ  

1) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη   
         από  την παρένθεση:                                                                       ( Μονάδες 2)  

α)  Αποφάσισε να κάνει τον αριθμό του τηλεφώνου του ............... ............  
(άρρητο, απόρρητο, αφόρητο ), για να μην τον ενοχλούν οι διαφημιστικές 
εταιρείες.  

β)  Οι δύο συμμαθητές .......................................... ( λογομάχησαν,  
λογοκρίθηκαν, λογοδότησαν ) στο διάλειμμα και οδηγήθηκαν στο 
γραφείο του  διευθυντή για να λύσουν ήρεμα τις διαφορές τους.  

γ)  Η επιστήμη της ............ ................................ (μυθολογίας, 
ετυμολογίας,  αρχαιολογίας) φέρνει στο φως μνημεία του παρελθόντος.  

δ)  Η συμπεριφορά σας κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης πρέπει 
να  είναι  . .......................................  ( απόκοσμη, κοσμική, κόσμια). 

                                  
 
2) Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με τα παρακάτω συνθετικά μέρη και να  
         γράψετε  μία πρόταση με την κάθε σύνθετη λέξη που προκύπτει:   

                    (Μονάδες 2)  
 

α)   στρατός + ἄγω =  
 
β)   θάνατος + φέρω =   

                
                                                                                                                  Μονάδες  4 
 



 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

1) Με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζει ο ιστορικός τα πρόσωπα για τα οποία  
         κάνει λόγο στο έργο του;                                                                  (Μονάδες 2)    
            
2) Πότε η ιστορία γίνεται ανωφελές διήγημα;                                     (Μονάδες 2)  
 
3) Ποιες επιπτώσεις έχει για την ποιότητα του ιστορικού έργου η μη τήρηση  

    των   προϋποθέσεων που εκθέτει ο Πολύβιος;                                (Μονάδες 2)  
 

 

                                                                                                   Μονάδες 6  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  

 

 


