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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΔΙΔΑΚΤΟ)
03/01/2015
Κείμενο
Καὶ εἰ μὲν ἑωρᾶτε, ὦ ἄνδρες δικασταί, σῳζόμενα τῇ πόλει τὰ ὑπὸ τούτων δημευόμενα,
συγγνώμην ἂν εἴχομεν· νῦν δ’ ἐπίστασθε ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν ὑπὸ τούτων ἀφανίζεται, τὰ δὲ
πολλοῦ ἄξια ὄντα ὀλίγου πιπράσκεται. ἐὰν δ’ ἐμοὶ πίθησθε, οὐκ ἐλάττω ἀπ’ αὐτῶν ὑμεῖς
ὠφεληθήσεσθε ἢ ἡμεῖς οἱ κεκτημένοι, ἐπεὶ καὶ νυνὶ Διόμνηστος καὶ ἐγὼ καὶ ὁ ἀδελφὸς ἐκ μιᾶς
οἰκίας τρεῖς ὄντες τριηραρχοῦμεν, καὶ ὅταν ἡ πόλις δέηται χρημάτων, ἀπὸ τούτων ὑμῖν
εἰσφέρομεν. Ὡς οὖν ἡμῶν ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένων, καὶ τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων
τοιούτων γεγενημένων, φείδεσθε ἡμῶν.
Λυσίας ,Ὑπέρ τοῦ Νικίου ἀδελφοῦ, 151,20-21
Λεξιλόγιο
δημεύω: κάνω κατάσχεση της περιουσίας των πολιτών
συγγνώμην ἔχω: συγχωρώ
πιπράσκω: πουλώ
νυνί: τώρα δα
τριηραρχέω,-ῶ: συντηρώ πολεμικό πλοίο
δέομαι τινος: έχω ανάγκη κάτι
χρῶμαι γνώμῃ: σκέφτομαι
φείδομαί τινος: λυπάμαι κάποιον

Παρατηρήσεις
Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα.
(μονάδες 20)
Β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
α. δικασταί: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό
β. ὂντα: τη δοτική ενικού αριθμού
γ. ὑμεῖς: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο α’ πρόσωπο
δ. πόλις: τη αιτιατική ενικού αριθμού
ε. τούτων( το 2ο): τη γενική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος

Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ

Σελίδα

1

ΚΕΝΤΡΟ

Αγίας Σοφίας 39 2310.244.444

ΝΤΕΠΩ

Β. Όλγας 203

2310.428.400

ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 2310.770.360

α. ἑωρᾶτε: το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα
β. εἲχομεν:το απαρέμφατο παρακειμένου
γ. πίθησθε: το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα
δ. ὂντες: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα
ε.εἰσφέρομεν: το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού
(μονάδες 10)
Γ. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους: δικασταί, σῳζόμενα, νῦν, ἐμοί, ἀπό
τούτων.
(μονάδες 5)
β. « Και εἰ μέν ἑωρᾶτε…ἄν εἲχομεν»: να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος.
(μονάδες 3)
γ. Να αναγνωριστεί συντακτικά η πρόταση στην οποία ανήκει το ρήμα
« ἀφανίζεται».
(μονάδες 2)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΒΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
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