
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Αρχαία Ελληνικά –  Γραμματική & Συντακτικό  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ   (  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Mαρτίου 2022   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

Ρήματα  

Α. Να κλιθούν η οριστική παρακειμένου, η προστακτική μέσου παρακειμένου 

και η οριστική υπερσυντελίκου της μέσης φωνής των ρημάτων: φρίττομαι,  

κρύπτομαι, ὁρίζομαι, λυμαίνομαι  

 

Β. Να συμπληρώσετε τα κενά  με τα ρήματα της παρένθεσης στον τύπο που 

σας ζητείται:  

 

α) Ἀθηναῖοι ᾠκοδόμησαν μακρὰ τείχη Μεγαρεῦσι (= για τους Μεγαρείς) καὶ 

. . . . .. . ..  αὐτοὶ (= οι ίδιοι) (φρουρέω, -ῶ παρατ.).  

 

β) Ὁ πατὴρ αὐτοῦ .. . . . . . ..  στρατεύεσθαι μετὰ τῶν πολεμίων. (ἀξιόω, -ῶ 

παρατ .).  

 

γ) Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ πρόσθεν .. . . . .. . . τήνδε τὴν πόλιν, νῦν δ’οὐκ ἂν εἴητε 

τοιαῦτοι (ζηλόω, -ῶ ΕΥΚΤΙΚΗ ευκτική).  

 

δ) Ἐψηφίσαντο δὲ Ἀθηναῖοι . . . . . . . ..  καὶ ἐξήκοντα ναῦς (πληρόω, -ῶ απαρ.)  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ε) Ὑμῖν μὲν πολὺ κάλλιον ἂν γίγνοιτο, εἰ . . . . . . . ..  μήτε ὐβρ ισθῆναι τοὺς ἔτι 

. . . . .. . ..  Λακεδαιμονίων. (ἐάω, -ῶ ευκτική) (ζῶ, μτχ).  

 

Γ. Να γραφούν οι Αρχικοί Χρόνοι των ρημάτων και στις δύο φωνές: αἱρεω –

ω, αἴρω, ἀκούω, ἄρχω.  

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ  

Α. Να βρείτε τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς στα παρακάτω παραδείγματα 

1.1. Κροῖσος ἐνόμιζε ἑαυτὸν εἶναι  ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον.  

1.2. Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι  περὶ πάτρης.  

1.3. Τὸ κακῶς ποιεῖν ἐστι ἀδικεῖν .  

1.4. Ἐπεθύμει γενέσθαι  ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν  ἱκανός.  

1.5. Δημοσθένης μὲν ἦν δεινότατος λέγειν  καὶ πολλάκις παρεῖχεν ἑαυτὸν 

συμβουλεύειν  τοῖς Ἀθηναίοις.  

1.6. Ξενοφῶν καὶ Χειρίσοφος διεπράξαντο, ὥστε λαβεῖν  τοὺς νεκρούς.  

 

Β. Να χαρακτηρισθεί το είδος της δοτικής προσωπικής στις ακόλουθες προτάσεις: 

1. Τοὺς ἐν τῷδε τῷ τάφῳ κειμένους […] ἔδοξεν τῇ πόλει δημοσίᾳ θάπτειν. 

2. Καί μοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ θορυβήσητε. 

3. Ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων. 

4. Μετέμελεν δ᾽ αὐτοῖς ἁπάντων τῶν εἰρημένων. 

5. Σκηνὰς δ’ αὐτοῖς κατεσκεύασεν. 

6 Ῥᾴδιόν ἐστιν ὑμῖν γνῶναι ὁποῖός τις ἦν περὶ αὐτήν. 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

7. Περὶ μὲν τῶν ματαίων πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται. 

 

Στις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρισθούν συντακτικά οι προσδιορισμοί σε 

δοτική πτώση: 

1. Οἱ τούτῳ ὅμοιοι δυσμενεῖς ἡμῖν γενήσοντο. 

2. Θαρσοίη δ’ ἄν τις ὅτι τοῖς ὅπλοις αὐτῶν καὶ τῷ πλήθει ὑπερφέρομεν. 

3. Κλίμακας ἐποιήσαντο ἴσας τῷ τείχει τῶν πολεμίων. 

4. Ἅμα τῇ ἡμέρᾳ οἱ πρυτάνεις τὴν βουλὴν ἐκάλουν εἰς τὸ βουλευτήριον. 

5. Τῷ μὲν τρόπῳ γίγνου φιλοπροσήγορος, τῷ δὲ λόγῳ εὐπροσήγορος. 

6. Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἀφίκοντο εἰς τὸν ποταμόν. 

7. Ὅσῳ δὲ τὰ τῆς πόλεως ἐλάττω γέγονεν, τοσούτῳ τὰ τούτων ηὔξηται. 

8. Καὶ γὰρ ἀσεβείᾳ καὶ κλοπῇ ἔστ’ ἔνοχος. 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


