ΚΕΝΤΡΟ

Αγίας Σοφίας 39

2310.244.444

ΝΤΕΠΩ

Β. Όλγας 168

2310.428.400

ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 2310.770.360

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
5/3/2017
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) [74] Κι αφού πέρασε μια μέρα γίνεται πάλι μάχη και νικούν οι δημοκρατικοί, και εξαιτίας της
ισχύος των θέσεων τους και επειδή είχαν αριθμητική υπεροχή. Και οι γυναίκες ακόμη τους
βοήθησαν με τόλμη χτυπώντας με κεραμίδια από τα σπίτια κι αντέχοντας στην ταραχή σε
αντίθεση με την γυναικεία φύση τους. Κι όταν έγινε υποχώρηση αργά το απόγευμα, επειδή
φοβήθηκαν οι ολιγαρχικοί μήπως οι δημοκρατικοί ,με αιφνιδιαστική έφοδο, αφού επιτεθούν
πιάσουν το λιμάνι και τους σκοτώσουν όλους, βάζουν φωτιά στα σπίτια αυτά που
βρίσκονταν στην αγορά και στα σπίτια που κατοικούσαν πολλές οικογένειες για να μην
υπάρχει οδός προσέγγισης, χωρίς να λυπούνται ούτε τα δικά τους ούτε τα ξένα σπίτια, ώστε
και κάηκαν πολλά εμπορεύματα εμπόρων και η πόλη κινδύνεψε να καταστραφεί ολόκληρη,
αν φυσούσε άνεμος τη φωτιά με κατεύθυνση προς αυτή.
Μονάδες 30

2) βλ. σχόλιο σελ. 314 σχολ.βιβλίο : αἵ τε γυναῖκες…. θόρυβον.

Μονάδες 15

3) βλ. σχόλιο σχ.βιβλίου σελ. 317: «δείσαντες οἱ ὀλίγοι… ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν
κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας»
Μονάδες 15

4) βλ. εισαγωγή σελ. 24-25 : οι δημηγορίες στο έργο….τόπο καταγωγής τους.
Μονάδες 10

5)α. κινδυνεύει
ἐκινδύνευε
κινδυνεύσει
ἐκινδύνευσε
κεκινδύνευκε
Φροντιστήρια

ΣΥΣΤΗΜΑ

γίγνεται
ἐγίγνετο
γενήσεται
ἐγένετο
γέγονε
Σελίδα

1

ΚΕΝΤΡΟ

Αγίας Σοφίας 39

2310.244.444

ΝΤΕΠΩ

Β. Όλγας 168

2310.428.400

ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 2310.770.360

ἐκεκινδυνεύκει

ἐγεγόνει

β.
ἡ ἰσχύς
τῆς ἰσχύος
τῇ ἰσχύι
τὴν ἰσχύν
(ᾦ) ἰσχύ

ὁ δῆμος
τοῦ δήμου
τῷ δήμω
τὸν δῆμον
(ᾦ) δῆμε

αἱ γυναῖκες
τά χρήματα
ἡ νύξ
τῶν γυναικῶν τῶν χρημάτων τῆς νυκτός
ταῖς γυναιξί
τοῖς χρήμασι τῇ νυκτί
τὰς γυναῖκας τά χρήματα
τὴν νύκτα
(ᾦ) γυναῖκες (ᾦ) χρήματα
(ᾦ) νύξ

Μονάδες 10
6) διαλιπούσης : γενική απόλυτη, επιρρηματική χρονική μετοχή.
τὸν θόρυβον : Αντικείμενο της μετοχής ὑπομένουσαι
δείσαντες: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος
οἱ ὀλίγοι : Υποκείμενο στο ρήμα , ἐμπιπρᾶσι
ἐμπόρων: γενική κτητική στο χρήματα
Μονάδες 10
7) δέος: δείσαντες
γόνος: Γενομένης
προτροπή: τροπῆς
άχρηστος: χρήματα
φθορά: διαφθείρειν
εμπρηστής: ἐμπιπρᾶσι
φορά: ἐπίφορος
πολιτικός: πόλις
αλάνθαστος: λαθόντες
επικράτηση: κρατήσειεν, κεκρατηκότος
Μονάδες 10

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΑΪΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φροντιστήρια

ΣΥΣΤΗΜΑ

Σελίδα
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