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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ(εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ νῦν ἅπασι τοῖς νεωτέροις 

ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι∙τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ 

καὶ πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων.  

Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων, 

ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχὶ δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλὰ ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ 

τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν.  Φορτίου δ’ οἶμαι προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη.Ὅθεν δὴ καὶ 

ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει.   

Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους μόνους, ἀφ’ ὧν καὶ 

τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον∙ τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν 

ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας ἀπολέσθαι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να γραφτεί όσο το δυνατόν πιο πιστά το νόημα του υπογραμμισμένου αποσπάσματος. 

(15 μονάδες) 

2. Ποιο υπερφυσικό γεγονός συνέβη κατά την έκρηξη του ηφαιστείου και ποια η τύχη όσων 

εγκατέλειψαν τους γονείς τους; 

(10 μονάδες) 

3. Ποια η αντίληψη του Λυκούργου σχετικά με τους θεούς; 

(10 μονάδες) 
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4. Να συμπληρωθεί ο πίνακας που ακολουθεί: 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

ἀθροίζεις      

 ἐκήρυττες     

 

(10 μονάδες) 

 

5. Να συμπληρωθεί ο πίνακας που ακολουθεί (να διατηρηθεί ο χρόνος στον οποίο βρίσκονται τα 

ρήματα): 

 β΄ενικό γ΄πληθυντικό 

κρίνομαι   

ἐφυλαξάμην   

ἐττατόμην   

γέγραμμαι   

ἐκεκομίσμην   

 

(10 μονάδες) 

 

6. Να σχηματιστούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων (συγκριτικός –υπερθετικός) . 

 

α. σεμνή 

β. ἀνόσιος 

γ. εὐσεβής 

δ. χαλεπόν 

ε. σοφή 

(10 μονάδες) 
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7. Να συμπληρωθούν οι τύποι της  μέσης φωνής  που ζητούνται: 

 

α. Παιδεύομαι (γ΄εν. υποτακτικής παρακειμένου) 

β. Διώκομαι (α’εν. ευκτικής μέλλοντα) 

γ. Τάττομαι (γ΄πληθ. υποτακτικής αορίστου) 

δ. Πιστεύομαι (γ’εν. ευκτικής αορίστου) 

ε. Βλάπτομαι (β΄εν. υποτακτικής αορίστου) 

στ. Όνομάζομαι (γ’εν. ευκτικής ενεστώτα) 

ζ. Θύομαι (α΄πληθ.υποτακτικής ενεστώτα) 

η. Λύομαι (β΄πληθ. ευκτικής μέλλοντα) 

θ. Ἀλλάττομαι (γ΄πληθ. ευκτικής αορίστου) 

ι. Λύομαι (α’εν. υποτακτικής παρακειμένου) 

(15 μονάδες) 

 

8. Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους τύπους (Αόριστος β’): 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ 

(ΑΡΣΕΝΙΚΟ) 

ἒλαθον(γ’πληθ)      

  δράμοιτε    

   μάθε   

ἐγενέτο      

 

(20 μονάδες) 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ! 


