
 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
                                       Β’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 
 
 
ΚΔΙΜΔΝΟ 
 
 
Ἐλ κὲλ νὖλ ηῶ ινηπῶ βίῳ ηὴλ ηνηαύηελ ἐπηείθεηαλ ἴζσο νὐθ ἂλ ηηο ἐθβάιινη·  
 
θαὶ γὰξ θηιόθηινλ εἶλαη δεῖ ηὸλ ἀγαζὸλ ἄλδξα θαὶ θηιόπαηξηλ θαὶ ζπκκηζεῖλ  
 
ηνῖο θίινηο ηνὺο ἐρζξνὺο θαὶ ζπλαγαπᾶλ ηνὺο θίινπο· ὅηαλ δὲ ηὸ ηῆο ἱζηνξίαο  
 
ἦζνο ἀλαιακβάλῃ ηηο, ἐπηιαζέζζαη ρξή πάλησλ ηλ ηνηνύησλ θαὶ πνιιάθηο κὲλ 
 
 εὐινγεῖλ θαὶ θνζκεῖλ ηνῖο κεγίζηνηο ἐπαίλνηο ηνὺο ἐρζξνύο, ὅηαλ αἱ πξάμεηο  
 
ἀπαηηζη ηνῦην, πνιιάθηο δ’ἐιέγρεηλ θαὶ ςέγεηλ ἐπνλεηδίζησο ηνὺο  
 
ἀλαγθαηνηάηνπο, ὅηαλ αἱ ηλ ἐπηηεδεπκάησλ ἁκαξηίαη ηνῦζ’ ὑπνδεηθλύσζηλ.  
 
Ὥζπεξ γὰξ δῴνπ ηλ ὄςεσλ ἀθαηξεζεηζλ ἀρξεηνῦηαη ηὸ ὅινλ, νὕησο ἐμ  
 
ἱζηνξίαο ἀλαηξεζείζεο ηῆο ἀιεζείαο ηὸ θαηαιεηπόκελνλ αὐηῆο ἀλσθειὲο  
 
γίλεηαη δηήγεκα. 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  
 
Α1. Να απνδώζεηε κε δηθά ζαο ιόγηα ην πεξηερόκελν ηνπ παξαπάλσ 
απνζπάζκαηνο από ην έξγν ηνπ Πνιύβηνπ (λνεκαηηθή απόδνζε).  
                                                                                   (μονάδες: 4) 
 

Α2. Να αλαθέξεηε: α) πνηα είλαη, ζύκθσλα κε ηνλ Πνιύβην, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ελόο ελάξεηνπ άλδξα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ θαη πνηεο ζα 
πξέπεη λα είλαη νη αξεηέο ελόο ηζηνξηθνύ. β) Πνην εθθξαζηηθό κέζν 
ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηνλίζεη ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ 
αξεηώλ ηνπ ηζηνξηθνύ. Γηα ηελ απάληεζή ζαο λα βαζηζηείηε ζην παξαπάλσ 
θείκελν.  
                                                                                    (μονάδες: 4) 
 

Β1. Να αλαιύζεηε ηηο παξαθάησ ζύλζεηεο ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο κέξε θαη 
λα γξάςεηε ηη κέξνο ηνπ ιόγνπ είλαη ην α΄ ζπλζεηηθό ηεο θαζεκηάο: 
θηιόπαηξηλ, ζπκκηζεῖλ, ἀλαιακβάλῃ, ἀλσθειὲο  
                                                                                    (μονάδες: 2) 
 



 

 

Β2. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Α΄ κε ηε ζεκαζία ηνπο ζηε ζηήιε 
Β΄. 
    
           τήλη Α΄                                   τήλη Β΄  
1. θνζκντζηνξηθόο α) απηόο πνπ πηνζεηεί ζπλήζεηεο μέλσλ ιαώλ, ν      
πνιπηαμηδεκέλνο  
2. πνιπινγία            β) ην ζηνιίδη  
3. θνζκνπνιίηεο     γ) ε αλαδήηεζε ηεο αξρηθήο κνξθήο θαη ζεκαζίαο, θάζε 
ιέμεο  
4. εηπκνινγία        δ) απηόο πνπ βξίζθεηαη καθξηά από ηνπο αλζξώπνπο, ν 
αθύζηθνο 
 5. απόθνζκνο          ε) απηόο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο γηα ηνλ θόζκν  
 6. Κόζκεκα           ζη) ε θιπαξία  
                                                                                    (μονάδες: 3) 
 
Γ1. Να κεηαθέξεηε ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά ζηνλ άιιν αξηζκό, δηαηεξώληαο 
ηελ πηώζε πνπ δίλεηαη.  
 ἄλδξα:  
 θίινηο: 
 ἱζηνξίαο: 
 ἦζνο: 
 αἱ πξάμεηο:  
 ἁκαξηίαη:  
 ηλ ὄςεσλ:  
 δηήγεκα: 
                                                                                   (μονάδες: 2) 
 
Γ2 α. θαηαιεηπόκελνλ: λα αλαγλσξηζηεί γξακκαηηθά ν ηύπνο θαη λα θιηζεί 
ζηελ νξηζηηθή ηνπ παξαηαηηθνύ θαη ηνπ κέιινληα.  
                                                                                   (μονάδες: 1) 
 
      β. αγαπσ, πηζηεύνκαη: Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ησλ ξεκάησλ θαη    
λα γξαθζνύλ νη κεηνρέο ησλ ρξόλσλ πνπ ππάξρνπλ.  
                                                                                         (μονάδες: 2) 
 
 
Γ1. Να γίλεη ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ησλ πξνηάζεσλ.  
 
α. Αη πξάμεηο απαηησζη ηνπην. 
 
β. Ῥεηνξηθνὺο θαινῦκελ ηνὺο ἐλ ηῶ πιήζεη ιέγεηλ δπλακέλνπο.  
  
γ. Κῦξνο ἀλέβε ἐπὶ ηὸ ὄξνο νὺδελὸο θσιύνληνο.  
  
δ.  Μέλσλ ἐβνύιεην πινπηεῖλ.  
 



 

 

                                                                                         (μονάδες: 2) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


