
Σελίδα 1 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄-Β΄(-Γ΄) ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΕΚ 4134) 

 

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Κείμενο αναφοράς 12-20 στίχων από τον Φάκελο Υλικού. 

 

Ερώτηση κατανόησης κειμένου αντί μετάφρασης (ερώτηση ανοικτού 

τύπου με αιτιολόγηση απάντησης, πολλαπλών επιλογών, κ.ο.κ.). Μπορεί 

η ερώτηση να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα. 

Μονάδες 10. 

 

Τρεις Ερμηνευτικές Ερωτήσεις : Οι δύο πρώτες σχετίζονται με την 

ερμηνεία του κειμένου, με πραγματολογικά σχόλια και συσχέτιση με την 

εποχή που γράφτηκε, στο ύφος του συγγραφέα. Η τρίτη περιέχει το 

παράλληλο σε σύγκριση με το κείμενο αναφοράς.  

Μονάδες 10 Χ 3 =30. 

 

Ερώτηση εισαγωγής : Ερώτηση ανοικτού ή κλειστού τύπου, η οποία θα 

σχετίζεται με το γραμματειακό είδος και με πληροφορίες σχετικά με τον 

συγγραφέα και το έργο του.  

Μονάδες 10. 

 

Ερώτηση λεξιλογική : Ομόρριζα, συνώνυμα ή αντώνυμα, αλλαγή ή 

διατήρηση σημασίας στα ν.ε. σχετικά με λέξεις του αρχαίου κειμένου, 

κ.λπ. 

Μονάδες 10. 
 

 

 

 

 



Σελίδα 2 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Κείμενο 12-20 στίχων στερεότυπης έκδοσης (Οξφόρδης ή Λειψίας), ΜΕ 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ. 

 

Πρόταξη εισαγωγικού σημειώματος. 

 

Μετάφραση : Ζητείται Μετάφραση πλέον 4-6 στίχων. 

Μονάδες 10. 

 

Ερώτηση κατανόησης του κειμένου.  

Μονάδες 10. 

 

Γραμματική : Μία ή δύο ερωτήσεις.  

Μονάδες 10. 

 

Συντακτικό : Μία ή δύο ερωτήσεις αναγνώρισης όρων-λέξεων του 

κειμένου, αναγνώρισης προτάσεων του κειμένου ή μετασχηματισμούς 

(ανάλυση μετοχών, τροπή υποθετικών λόγων, πλάγιο λόγο, ανάλυση 

ρηματικών επιθέτων, κ.ο.κ.). 

Μονάδες 10. 
 

 

ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Κείμενο αναφοράς 12-20 στίχων από τον λόγο “Λυσίου ὑπὲρ 

Μαντιθέου”. 

Το κείμενο επιλέγεται από την Τράπεζα Θεμάτων. 

 

Ερώτηση κατανόησης κειμένου αντί μετάφρασης (ερώτηση ανοικτού 

τύπου με αιτιολόγηση απάντησης, πολλαπλών επιλογών, κ.ο.κ.). Μπορεί 

η ερώτηση να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα. 

Η ερώτηση επιλέγεται από την Τράπεζα Θεμάτων. 

Μονάδες 10. 

 

Δύο Ερμηνευτικές Ερωτήσεις : Η πρώτη σχετίζεται με την ερμηνεία του 

κειμένου, με πραγματολογικά σχόλια, συσχέτιση με την εποχή που 

γράφτηκε και με το ύφος του συγγραφέα. Η δεύτερη περιέχει το 

παράλληλο σε σύγκριση με το κείμενο αναφοράς.  



Σελίδα 3 

 

Το παράλληλο κείμενο επιλέγεται από την Τράπεζα Θεμάτων. 

Μονάδες 10 Χ 2 =20. 

 

Ερώτηση εισαγωγής : Ερώτηση ανοικτού ή κλειστού τύπου, η οποία θα 

σχετίζεται με το γραμματειακό είδος και με πληροφορίες σχετικά με τον 

συγγραφέα και το έργο του.  

Μονάδες 10. 

 

Ερώτηση λεξιλογική : Ομόρριζα, συνώνυμα ή αντώνυμα, αλλαγή ή 

διατήρηση σημασίας στα ν.ε. σχετικά με λέξεις του αρχαίου κειμένου, 

κ.λπ.  

Μονάδες 10. 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Κείμενο 12-20 στίχων στερεότυπης έκδοσης (Οξφόρδης ή Λειψίας), ΜΕ 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ. 

Το κείμενο επιλέγεται από την Τράπεζα Θεμάτων. 

 

Πρόταξη εισαγωγικού σημειώματος. 

 

Μετάφραση : Ζητείται Μετάφραση πλέον 8-10 στίχων. 

Το τμήμα προς μετάφραση επιλέγεται από την Τράπεζα Θεμάτων. 

Μονάδες 20. 

 

Ερώτηση κατανόησης του κειμένου.  

Μονάδες 10. 

 

Γραμματική : Μία ή δύο ερωτήσεις.  

Μονάδες 10. 

 

Συντακτικό : Μία ή δύο ερωτήσεις αναγνώρισης όρων-λέξεων του 

κειμένου, αναγνώρισης προτάσεων του κειμένου ή μετασχηματισμούς 

(ανάλυση μετοχών, τροπή υποθετικών λόγων, πλάγιο λόγο, ανάλυση 

ρηματικών επιθέτων, κ.ο.κ.). 

Η ερώτηση ή ερωτήσεις συντακτικού επιλέγονται από την Τράπεζα 

Θεμάτων. 

Μονάδες 10. 



Σελίδα 4 

 

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Αρχαίο κείμενο 12-20 στίχων αρχαίο, αλλά και μεταφρασμένο από τον 

Ιστορικό λόγο (Θουκυδίδης και Ξενοφῶν) του σχολικού της Α΄ 

Λυκείου. 

Το αρχαίο κείμενο, αρχαίο επιλέγεται από την Τράπεζα Θεμάτων. 

Το μεταφρασμένο από τον διδάσκοντα καθηγητή. 

 

Μετάφραση : Ζητείται μετάφραση αποσπάσματος του αρχαίου κειμένου 

8-10 στίχους. 

Το απόσπασμα προς μετάφραση επιλέγεται από την Τράπεζα 

Θεμάτων. 

Μονάδες 30. 

 

Τρεις Ερμηνευτικές Ερωτήσεις : Η πρώτη και η δεύτερη σχετίζεται με 

την ερμηνεία του κειμένου, με πραγματολογικά σχόλια και συσχέτιση με 

την εποχή που γράφτηκε και με το ύφος του συγγραφέα. Η τρίτη περιέχει 

ερώτηση σχετικά με το μεταφρασμένο απόσπασμα σε συσχέτιση ή 

σύγκριση με το αρχαίο κείμενο.  

Μονάδες 10 Χ 3 =30. 

 

Λεξιλογική Ερώτηση : Ομόρριζα, συνώνυμα ή αντώνυμα, αλλαγή ή 

διατήρηση σημασίας στα ν.ε. σχετικά με λέξεις του αρχαίου κειμένου, 

κ.λπ. 

Η ερώτηση επιλέγεται από την Τράπεζα Θεμάτων. 

Μονάδες 10. 

 

Γραμματική : Μία ερώτηση. 

Μονάδες 10. 

 

Συντακτικό : Μία ερώτηση. 

Μονάδες 10. 

 

Ερώτηση εισαγωγής : Ερώτηση ανοικτού ή κλειστού τύπου, η οποία θα 

σχετίζεται με το γραμματειακό είδος και με πληροφορίες σχετικά με τον 

συγγραφέα και το έργο του.  

Η ερώτηση επιλέγεται από την Τράπεζα Θεμάτων. 

Μονάδες 10. 

 
 

 


