
 

 

 

 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΦΑΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Καί (ἦλ γάξ Πεηζίαοἐζεινπξόμελνο ηε ηῶλἈζελαίσλθαίηνῦ δήκνππξνεηζηήθεη) 

ὑπάγνπζηλαὐηόλνὗηνηνἱἄλδξεοἐο δίθελ, 

ιέγνληεοἈζελαίνηοηήλΚέξθπξαλθαηαδνπινῦλ. Ὁ δέἀπνθπγώλἀλζππάγεηαὐηῶλ 

ηνύο πινπζησηάηνπο πέληε ἄλδξαο, θάζθσληέκλεηλ ράξαθαο ἐθηνῦ ηε Δηόο ηνῦ 

ηεκέλνπο θαίηνῦἈιθίλνπ· δεκία δέ θαζ’ ἑθάζηελ ράξαθα ἐπέθεηηνζηαηήξ. 

Ὀθιόλησλ δε αὐηῶλθαίπξόοηάἱεξάἱθεηῶλθαζεδνκέλσλ δηά πιῆζνοηῆο δεκίαο, 

ὅπσοηαμάκελνηἀπνδῶζηλ, ὁ Πεηζίαο (ἐηύγραλε γάξ θαίβνπιῆοὤλ) πείζεη 

ὥζηεηῷλόκῳρξήζαζζαη. Οἱ δ’ ἐπεηδήηῷ ηε λόκῳἐμεηξγόληνθαίἄκαέππλζάλνλην 

ηνλ Πεηζίαλ, ἕσοἔηηβνπιῆοἐζηί, κέιιεηληόπιῆζνοἀλαπείζεηλ ηνύο 

αὐηνύοἈζελαίνηο θίινπο ηε θαίἐρζξνύολνκίδεηλ, μπλίζηαληό ηε 

θαίιαβόληεοἐγρεηξίδηαἐμαηπηλαίσοἐοηήλβνπιήλἐζειζόληεοηόλ ηε 

Πεηζίαλθηείλνπζηθαίἄιινποηῶλ ηε βνπιεπηῶλ θαη ἰδησηῶλἐοἑμήθνληα·  νἱδέ 

ηηλέο ηῆοαὐηῆο γλώκεο 

ηῷΠεηζίᾳὀιίγνηἐοηήλἈηηηθήληξηήξεθαηέθπγνλἔηηπαξνῦζαλ.        

  

[71.1]Δξάζαληεοδὲηνῦηνθαὶμπγθαιέζαληεο Κεξθπξαίνπο 

εἶπνλὅηηηαῦηαθαὶβέιηηζηαεἴεθαὶἥθηζη᾽ ἂλδνπισζεῖελὑπ᾽ Ἀζελαίσλ, ηό ηε 

ινηπὸλκεδεηέξνποδέρεζζαηἀιι᾽ ἢ κηᾷλεὶἡζπράδνληαο, ηὸδὲ πιένλ 

πνιέκηνλἡγεῖζζαη. Ὡοδὲεἶπνλ, 

θαὶἐπηθπξῶζαηἠλάγθαζαληὴλγλώκελ.[2]ΠέκπνπζηδὲθαὶἐοηὰοἈζήλαοεὐζὺο 

πξέζβεηο πεξί ηε ηῶλ πεπξαγκέλσλ 



 

 

δηδάμνληαοὡομπλέθεξεθαὶηνὺοἐθεῖθαηαπεθεπγόηαοπείζνληαοκεδὲλἀλεπηηήδεην

λπξάζζεηλ, ὅπσοκή ηηο ἐπηζηξνθὴγέλεηαη. 

    1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα « Ὁ δὲἀπνθπγώλἀλζππάγεη … ἐο 

εμήθνληα·» από ην πξώην θείκελν. 

(30 κνλάδεο) 

2. α) Με πνηα θαηεγνξία παξέπεκςαλ νη νιηγαξρηθνί ηνλ Πεηζία ζε δίθε θαη 

ηη επηδίσθαλ κε απηήλ;  

β) Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο δίθεο θαη πώο εξκελεύεηαη; 

(10 κνλάδεο) 

3. Γηαηί νη νιηγαξρηθνί Κεξθπξαίνη ζθόησζαλ ηνλ Πεηζία θαη άιινπο 

δεκνθξαηηθνύο Κεξθπξαίνπο; 

                                                                                       (10κνλάδεο) 

 

4. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν ζηνηρεία εθδεκνθξαηηζκνύ ηνπ θεξθπξατθνύ 

πνιηηεύκαηνο. 

(10 κνλάδεο) 

5. Να αλαθέξεηε ηηο ελέξγεηεο ησλ νιηγαξρηθώλ κεηά ην πξαμηθόπεκα 

ζηελ       Κέξθπξα, ζύκθσλα κε ην δεύηεξν θείκελν. 

                                                                                    (5 κνλάδεο) 

6. Να κεηαθεξζνύλ ζηελ ίδηα πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ νη παξαθάησ 

ιέμεηο: γλώκελ, πιῆζνο, ἄλδξαο, νὗηνη, δεκίαο, ἐρζξνύο, λόκῳ. 

                                                                                              (5 κνλάδεο) 

     7 α)ὑπάγνπζηλ: λα γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζηε θσλή, ζηελ έγθιηζε 

θαη ζην πξόζσπν πνπ βξίζθνληαη. 

       β)θαηέθπγνλ:  λα γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ 

ξεκάησλ ζηε θσλή, ζην ρξόλν θαη ζην πξόζσπν πνπ βξίζθνληαη. 

                                                                             (10κνλάδεο) 



 

 

8. Να ραξαθηεξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη παξαθάησ ιέμεηο: ἄλδξεο, 

ιέγνληεο, ἐζεινπξόμελνο, ηνῦ δήκνπ, πξὸοηάἱεξά, δξάζαληεο, 

βέιηηζηα, δέρεζζαη, εὐζύο, ηνύο θαηαπεθεπγόηαο. 

(10 κνλάδεο) 

9 α) ὑπάγνπζη, θαηαδνπινῦλ, ἀπνθπγώλ, ὀθιόληωλ,ιαβόληεο, : 

Να γξάςεηε 1 νκόξξηδν (απιό ή ζύλζεην) γηα θάζε ιέμε.  

(5 κνλάδεο) 

    β) γελνθηνλία, δηθαζηήο, άθημε, θπγάδεπζε, ηύρε: Να ζπλδέζεηε ηηο 

παξαπάλσ ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο µε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηµέλνπ µε ηηο 

νπνίεο έρνπλ εηπµνινγηθή ζπγγέλεηα. 

 (5 κνλάδεο) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


