
 

 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Πρωτότυπο)  

Κείμενο: 

Καλὸς δὲ παρὰ Σεληνίταις νομίζεται, ἤν πού τις φαλακρὸς ᾖ. Καὶ μὴν καὶ γένεια φύουσιν 

μικρὸν ὑπὲρ τὰ γόνατα. Καὶ ὄνυχας ἐν τοῖς ποσὶν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντες εἰσὶν 

μονοδάκτυλοι. Καὶ ἐπειδὰν ἢ πονῶσιν ἢ γυμνάζωνται, γάλακτι πᾶν τὸ σῶμα ἱδροῦσιν, ὥστε 

καὶ τυροὺς ἀπ' αὐτοῦ πήγνυνται. Τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς περιαιρετοὺς ἔχουσι καὶ πολλοὶ τοὺς 

σφετέρους ἀπολέσαντες παρ' ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν. Τινὲς δὲ καὶ πολλοὺς ἀποθέτους 

ἔχουσιν, οἱ πλούσιοι. Κάτοπτρον δὲ μέγιστον κεῖται ὑπὲρ φρέατος οὐ πάνυ βαθέος. Ἂν μὲν 

οὖν εἰς τὸ φρέαρ καταβῇ τις, ἀκούει πάντων τῶν ἐν τῇ γῇ λεγομένων, ἐὰν δὲ εἰς τὸ 

κάτοπτρον ἀποβλέψῃ, πάσας μὲν πόλεις, πάντα δὲ ἔθνη ὁρᾷ. Τότε καὶ τοὺς οἰκείους ἐγὼ 

ἐθεασάμην καὶ πᾶσαν τὴν πατρίδα, εἰ δὲ κἀκεῖνοι ἐμὲ ἑώρων, οὐκέτι ἔχω εἰπεῖν. Ὅστις δὲ 

ταῦτα μὴ πιστεύει οὕτως ἔχειν, ἄν ποτε καὶ αὐτὸς ἐκεῖσε ἀφίκηται, εἴσεται ὡς ἀληθῆ λέγω. 

Λουκιανός,Ἀληθὴς Ἱστορία1.23-26 (διασκευή) 

Παρατηρήσεις: 

Α. Να αποδώσετε το νόημα του παραπάνω κειμένου. 

(Μονάδες 8) 

Β.1. α) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τις αντώνυμές τους από τη Β΄ στήλη. 

Α΄ στήλη                            Β΄ στήλη 

καλοσυνάτος                  κακογραφία 

καλοήθης                       παράφωνος 

καλλίφωνος                    αποπαίρνω 

καλοπιάνω                      κακοήθης 

καλλιγραφία                    δύστροπος 

β) Με τα συνθετικά που δίνονται να σχηματίσετε σύνθετα επίθετα στο αρσενικό γένος. 

βαρύς + τόνος ……………………….. 

λεπτός + λέγω ……………………….. 



 

 

μόνος + στίχος ………………………... 

μέγας + πρέπω ……………………….. 

ὀξύς + θυμὀς ………………………….. 

(Μονάδες 4) 

Β.2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις από το κείμενο. 

φαλακρὸς: …………………………………………………………. 

ὄνυχας:  …………………………………………………………….  

περιαιρετοὺς: ……………………………………………………... 

τις: …………………………………………………………………..  

πόλεις: ……………………………………………………………… 

(Μονάδες 4) 

Β.3. α) Να κλίνετε την Υποτακτική Ενεστώτα και Αορίστου των ρημἀτων βλάπτω, 

θεραπεύω. 

β) Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των επιθέτων που ζητούνται (Προσέξτε το γένος και 

τον αριθμό που βρίσκονται). 

γλυκύς 

εὐρεῖα 

ταχέα 

(Μονάδες 4) 

 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση (Ομήρου Ιλιάδα) 

Ραψωδία Α 395-423 

{...}ανέβα ευθύς στον Όλυμπον και πρόσπεσε στον Δία,    395 

αν χάριν του 'καμες ποτέ με λόγον ή με έργον· 

συχνά στο σπίτι του πατρός σ' άκουσα να καυχάσαι 

ότι τον μαυροσύννεφον Κρονίδην εσύ μόνη 

των αθανάτων έσωσες απ' όλεθρον αχρείον, 

όταν οι άλλοι Ολύμπιοι επήγαν να τον δέσουν,                   400 

η Ήρα με την Αθηνάν και ο Ποσειδών ακόμη, 

και συ, θεά, τον λύτρωσες που φώναξες αμέσως 



 

 

τον μέγαν εκατόγχειρον στες κορυφές του Ολύμπου· 

απ' τους θεούς Βριάρεως, και απ' τους θνητούς Αιγαίων 

λέγεται και στην δύναμιν περνά και τον πατέρα·                   405 

μ' έπαρσιν κάθισεν αυτός στο πλάγι του Κρονίδη, 

και από τον φόβον του οι θεοί δεν έδεσαν τον Δία. 

Τα γόνατά του αγκάλιασε και τούτα ενθύμισέ του, 

στους Τρώας ίσως βοηθός θελήσει αυτός να γίνει, 

και ακρόγιαλα τους Αχαιούς να κλείσει προς τες πρύμνες     410 

να σφάζονται για να χαρούν τον βασιλιά τους όλοι. 

Να μάθει και ο κραταιός Ατρείδης Αγαμέμνων 

πόσο ετυφλώθη ν' αψηφά των Αχαιών τον πρώτον».   

Και δάκρυα χύνοντας πολλά του απάντησεν η Θέτις: 

«Υιέ μου, τι σ' ανάσταινα τον πικρογεννημένον;                      415 

Άλυπος καν και αδάκρυτος να κάθοσουν στες πρύμνες, 

αφού δεν θέλ' η μοίρα σου πολύν καιρόν να ζήσεις· 

αλλ' είσαι και ολιγόζωος και πίκρες ποτισμένος 

σαν κανείς άλλος· άμοιρα στο σπίτι σ' εγεννούσα· 

κι εγώ τον λόγον σου να ειπώ του βροντοφόρου Δία,              420 

στον χιονισμένον Όλυμπον θα υπάγω, αν θα μ' ακούσει· 

συ ωστόσο από τον πόλεμον τραβήξου και στες πρύμνες 

ησύχαζε, των Αχαιών να δείξεις τον θυμόν σου· 

 

Παρατηρήσεις: 

Α. Ποιο είναι το αίτημα του Αχιλλέα  και γιατί η Θέτιδα είναι η πιο κατάλληλη να το μεταφέρει στον 

Δία; Πώς αντιδρά η Θέτιδα στο αίτημα του γιου της, τι του υπόσχεται και τι τον προτρέπει να κάνει;  

(Μονάδες 8) 

Β. α) Να βρείτε δύο στοιχεία προοικονομίας και να αναφέρετε τι προοικονομείται κάθε φορά; 

β) Στους στίχους 394-414, όταν ο Αχιλλέας εκφράζει το αίτημά του, φαίνεται η αρχή της προσφοράς 

και της ανταπόδοσης στις σχέσεις μεταξύ θνητών αλλά και θεών. Σχολιάστε με λίγα λόγια αυτήν την 

ιδεολογική αντίληψη της ομηρικής κοινωνίας. 



 

 

(Μονάδες 6) 

Γ. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Αχιλλέα με βάση το περιεχόμενο του αιτήματος που απευθύνει στη 

μητέρα του; 

(Μονάδες 6) 


