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ΑΡΥΑΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

[6]ἔπεηηα δὲ ἐθ κὲλ ηνῦ ζαληδίνπ ηνὺο ἱππεύζαληαο ζθνπεῖλ εὔεζέο ἐζηηλ. ἐληνύηῳ γὰξ  

πνιινὶ κὲλ ηῶλ ὁκνινγνύλησλ ἱππεύεηλ  νὐθ ἔλεηζηλ,  ἔληνη δὲ ηῶλ ἀπνδεκνύλησλ  

ἐγγεγξακκέλνη εἰζίλ. ἐθεῖλνο δ’ ἐζηὶλ ἔιεγρνο κέγηζηνο· ἐπεηδὴ γὰξ θαηήιζεηε,  

ἐςεθίζαζζε ηνὺο θπιάξρνπο ἀπελεγθεῖλ ηνὺο ἱππεύζαληαο, ἵλα ηὰο θαηαζηάζεηο 

 ἀλαπξάμεηε παξ’ αὐηῶλ.  

[7] ἐκὲ ηνίλπλ νὐδεὶο ἂλ ἀπνδείμεηελ νὔη’ἀπελερζέληα ὑπὸ ηῶλ θπιάξρσλ νὔηε 

παξαδνζέληα ηνῖο ζπλδίθνηο νὔηε θαηάζηαζηλ θαηαβαιόληα. θαίηνη πᾶζη ῥᾴδηνλ  

ηνῦην γλῶλαη, ὅηη ἀλαγθαῖνλ ἦλ ηνῖο θπιάξρνηο, εἰ κὴ ἀπνδείμεηαλ  ηνὺο ἔρνληαο ηὰο  

θαηαζηάζεηο, αὐηνῖο δεκηνῦζζαη.  ὥζηε πνιὺ ἂλ δηθαηόηεξνλ ἐθείλνηο ηνῖο γξάκκαζηλ ἢ 

ηνύηνηο πηζηεύνηηε· ἐθ κὲλ γὰξ ηνύησλ ῥᾴδηνλ ἦλ ἐμαιεηθζῆλαη ηῷ βνπινκέλῳ, ἐλ  

ἐθείλoηο δὲ ηνὺο ἱππεύζαληαο ἀλαγθαῖνλ ἦλ ὑπὸ ηῶλ θπιάξρσλ ἀπελερζῆλαη.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα: «ἐκεῖνος δ’ ἐζηὶν ἔλεγτος μέγιζηος .... ἢ ηούηοις 

πιζηεύοιηε». 

 

Μνλάδεο 10 

 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ν Μαληίζενο ππνζηεξίδεη όηη νη θαηάινγνη ησλ θπιάξρσλ ήηαλ 

εγθπξόηεξνη από ην ζαλίδηνλ, ζην νπνίν ήηαλ γξακκέλα ηα νλόκαηα ησλ ηππέσλ; Είλαη 

πεηζηηθά ηα επηρεηξήκαηα απηά;  

Μνλάδεο 10 

 

3. «γράμμαηα», «καηάζηαζη», «θύλαρτοι»: Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ όξσλ 

Μνλάδεο 10 



 
 

Σχολικό έτος 2018-2019                 

 

 

4. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:  

1. Οη επιδεικηικοί λόγοι εθθωλνύληαλ ζηελ Αζήλα 

Α. ζηελ Δθθιεζία ηνπ  Γήκνπ,  

Β. ζηα δηθαζηήξηα,  

Γ. δεκόζηεο γηνξηέο  

Γ. ζηνλ Άξεην Πάγν 

  

2. Ο επηθαλέζηεξνο ξήηνξαο ζπκβνπιεπηηθώλ ιόγωλ θξίλεηαη 

Α. ν Λπζίαο,  

Β. ν Γεκνζζέλεο,  

Γ. ν Ιζνθξάηεο,  

Γ. ν Πιάηωλ 

  

3.. Τν θπξηόηεξν δηθαζηήξην ηεο θιαζηθήο Αζήλαο ήηαλ 

Α. ε Ηιηαία,  

Β. ε Βνπιή,  

Γ. ν Άξεηνο Πάγνο,  

Γ. ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ 

  

4. Γηα δεηήκαηα εμωηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ αζελαϊθνύ θξάηνπο απνθάζηδε 

Α. ε Ηιηαία,  

Β. ε Βνπιή,  

Γ. ν Άξεηνο Πάγνο,  

Γ. ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ 

  

5. Σηελ Πνύκα ζπλεδξίαδε 

Α. ε Ηιηαία,  

Β. ε Βνπιή,  

Γ. ν Άξεηνο Πάγνο,  

Γ. ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ 

  

6. Τν κόλν όξγαλν ηνπ αζελαϊθνύ θξάηνπο ηεο θιαζηθήο επνρήο ζην νπνίν κπνξνύζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη κε Αζελαίνη ήηαλ 

Α. ε Ηιηαία,  

Β. ε Βνπιή,  

Γ. ν Άξεηνο Πάγνο,  

Γ. θαλέλα 
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7. Τα ενθσμήμαηα βξίζθνληαη 

Α. ζην προοίμιον,  

Β. ζηελ διήγηζιν,  

Γ. ζηελ πίζηιν,  

Γ. ζηνλ επίινγν 

   

8. Απνθζέγκαηα είλαη 

Α. ηα ενθσμήμαηα,  

Β. νη γνώμες, 

Γ. ηα ήθη,  

Γ. ηα πάθη  

  

9. Ο ξήηνξαο επηδηώθεη λα δηεγείξεη πάζε (παθοποιία) ζην(λ) 

Α. ξήηνξα, αληίπαιν θαη αθξναηή 

Β. αληίπαιν θαη αθξναηή 

Γ. αθξναηή 

Γ. αλαγλώζηε 

  

10. Ο ξήηνξαο επηδηώθεη ηελ ηθοποιία ηνπ 

Α. ξήηνξα, αληηπάινπ θαη αθξναηή 

Β. αληηπάινπ θαη αθξναηή 

Γ. αθξναηή 

Γ. αλαγλώζηε 

  
  

Μνλάδεο 10 
 

5. α. Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο λα βξείηε από ην θείκελν κία εηπκνινγηθά 
ζπγγελή: δεκνηνιόγην, παξειζόλ, δηθαζηήξην, πξνθαηαβνιή, απνδεκίσζε, ζρνιείν. 

Μνλάδεο 6 
 

β. Να γξάςεηε δύν νκόξξηδα (απιά ή ζύλζεηα) γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ 
ιέμεηο: ἀπνδείμεηελ, πηζηεύνηηε. 

Μνλάδεο 4 

 

 

Να έτεηε επιηστία!  


