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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
«ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 

 

Θέματα Β’ Γενικοφ Λυκείου                                                                   Νοέμβριος 2018 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Παραηερήζεης 

α. Να γράυεηε ηολ ηύπο ποσ δεηείηαη: 

1. ηνμόηαο : δνηηθή εληθνύ 

2. Ἑξκῆο: αηηηαηηθή πιεζ. 

3. γεσξγόο : δνηηθή εληθνύ 

4. πινῦο: δνηηθή εληθνύ 

5. γιώζζεο : ίδην ηύπν ζηνλ πιεζπληηθό 

6. ἀζιεηήο : γεληθή πιεζπληηθνύ 

7. ζάιαηηα: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ  

8. κνίξαο: αηη. εληθνύ 

9. ἔθπινπο: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

10.ζηξαηηώηεο: θιεηηθή εληθνύ 

11.ἔθπινπλ: γεληθή πιεζπληηθνύ 

12.ηακίαο: γεληθή εληθνύ 

13.πινῦο: γεληθή εληθνύ 

14.πνιηηεία: γεληθή πιεζπληηθνύ 

 

β. Να γράυεηε ηολ ηύπο ποσ δεηείηαη: 

1. ἥξσζη : δνηηθή εληθνύ 
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2. βαζηιέσο: αηηηαηηθή πιεζ. 

3. ηζρύνο : αηηηαηηθή εληθνύ 

4. δειώζεσλ: δνηηθή εληθνύ 

5. γνλεῖ : ίδην ηύπν ζηνλ πιεζπληηθό 

6. ἄζηπ: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

7. ζηάρεζη: αηηηαηηθή εληθνύ 

8. γελέζεσο: αηη. εληθνύ 

9. Γσξηεύο: νλνκαζηηθή πιεζ. 

10.θξάηεζηο: δνηηθή εληθνύ 

11.ξώσλ: γεληθή εληθνύ 

12. βόηξπλ: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

 

γ. Να γραθεί ε πηώζε ποσ δεηείηαη ζε όια ηα γέλε ηφλ επηζέηφλ ποσ είλαη ζε 

παρέλζεζε:  

 

Γνηηθή εληθνύ (δίθαηνο, πησρόο, ἄθζνλνο)  

 

Αηηηαηηθή εληθνύ (ἀγαζόο, ἄγνλνο) 

 

Γεληθή πιεζπληηθνύ (δίθαηνο, πησρόο, ἄθζνλνο) 

 

Γνηηθή πιεζπληηθνύ (ἀγαζόο, ἄγνλνο) 

 

δ. Να γραθεί ε πηώζε ποσ δεηείηαη ζε όια ηα γέλε ηφλ επηζέηφλ ποσ είλαη ζε 

παρέλζεζε: 

 

Γνηηθή εληθνύ (πᾶο, ἄθσλ, ἄθξσλ, πιήξεο) 

 

Αηηηαηηθή εληθνύ (ἑθώλ, κλήκσλ, δπζκελήο) 
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Γεληθή πιεζπληηθνύ (πᾶο, ἄθσλ, εὐδαίκσλ, εὐήζεο) 

 

Γνηηθή πιεζπληηθνύ (ἑθώλ, ἀθξαηήο, ζώθξσλ) 

 

ε. Να ζσκπιερώζεηε ζηολ πίλαθα ηολ θαηάιιειο ηύπο ηφλ επηζέηφλ:                                                                        

Θεηηθόο Σπγθξηηηθόο Υπεξζεηηθόο 

ηνύο βαξεῖο   

ηάο θαιάο   

 ηνῖο πησρνηέξνηο  

  ηά ηάρηζηα 

ηόλ εὐδαίκνλα   

  ηαῖο ἀθξαηεζηάηαηο 

 ηόλ κείδσ  

ηνύο ηηκίνπο   

 ηά ἐλδνμόηεξα  

  ηόλ αἴζρηζηνλ 

 ηήλ ξάσ  

ηνύο παιαηνύο   

  ηνῖο ἰδησηάηνηο 

 ηό ἥδηνλ  

 

                                                        

ζη. Να γράυεηε ηολ ηύπο ηφλ αληφλσκηώλ ποσ δεηείηαη: 

1. ηηλάο : δνηηθή εληθνύ νπδεηέξνπ 

2. νὕο: αηηηαηηθή πιεζ. νπδεηέξνπ. 

3. νὐδείο : δνηηθή πιεζπληηθνύ 

4. ηάδε: δνηηθή εληθνύ νπδεηέξνπ 

5. νὔζηηλαο : ίδην ηύπν ζην ζειπθό 

6. ἐκαπηνῦ : γεληθή πιεζπληηθνύ 

7. ὑκᾶο αὐηνύο : αηηηαηηθή εληθνύ 

8. ἥλ : ίδην ηύπν αξζεληθνύ 

9. ὅηνπ: γεληθή πιεζ. νπδεηέξνπ 

10. ἐγώ: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 
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δ. Να γράυεηε ηολ ηύπο ποσ δεηείηαη γηα θάζε ρήκα: 

παύσ: γ’ εληθό ππνη. ελεζηώηα ελεξγ.θσλήο 

 

παηδεύσ: γ’ εληθό επθη. ανξίζηνπ ελεξγ.θ. 

 

θειεύσ: β’ πιεζ. ππνη. ελεζηώηα ελεξγ.θ. 

 

ζύσ: γ’ εληθό επθη. κέιινληα ελεξγ.θ. 

 

κελύσ: α΄ πιεζ. νξηζη. ππεξζπλ. ελεξγ.θ. 

 

θξνύσ : β’ εληθό νξηζη. ανξίζηνπ ελεξγ.θ. 

 

ἀθνύσ : γ’ πιεζ. επθη. ελεζηώηα ελεξγ.θ. 

 

ἀγνξεύσ : γ’ εληθό νξηζη. ελεζηώηα 

 

λνκίδνπζη : β’ εληθό ππνη. ανξίζηνπ ελεξγ. θ. 

 

ἀγσλίδνληαη: γ’ εληθό επθη. ανξίζηνπ κέζεο θ.  

 

ἀγγειζήζνληαη: β’ εληθό επθη. κέιινληα ελεξγ. θ. 

 

ἀγγέιινληνο: α΄ πιεζ. νξηζη. κέιινληα κέζεο θ.  

 

αἴξνηην: απαξέκθαην παζ. Μέιινληα 

 

αἰζζάλνκαη: β’ εληθό επθη. ελεζηώηα κέζεο θ.  

 

αἱξνῦκαη: β’ πιεζ. επθη.. κέιινληα παζεη. θ. 

 

ἄγνκαη: α΄ πιεζ. νξηζη. Παξαθεηκέλνπ κέζεο θ. 

 

 

ε. Να γράυεηε ηο ίδηο πρόζφπο θαη ηελ ίδηα έγθιηζε ζηολ τρόλο ποσ δεηείηαη: 

 

1. άιιάζζνηην: παζ. κέιινληα 

 

2. ἁιίζθεηαη: ανξίζηνπ β’ 

 

3. ἁκάξηεηε: ελεζηώηα 

 

4. ἀπαγνξεύεη: κέιινληα        
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5. βάιισ: β’ εληθό επθη. ανξίζηνπ β’ ελεξγ. θ.  

6. γίγλνκαη: α’ πιεζ. ππνη. ανξίζηνπ β’ ελεξγ. θ. 

 

7. βνύινκαη: β’ εληθό επθη. κέιινληα ελεξγ. θ. 

 

8. γηγλώζθσ: β’ εληθό επθη. κέιινληα  

 

9. ἐζειήζνη: ανξίζηνπ ελεξγ. Φ.  

 

10. ἐζηί: κέιινληα 

 

11. ἐθεπξίζθνη: ανξίζηνπ β’ 

 

12. ιακβάλνπζη: παζ. κέιινληα 

 

13. ἐθάιεζαλ: κέιινληα ελεξγ.θ. 

 

14. πξνέιεγελ: ανξίζηνπ β’ 

 

15. λνκίδνπζηλ: κέιινληα  

 

                                         

                                                                                                                  

 

ΘΕΜΑ B 
 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

                                                           

Παραηερήζεης 

 

Β1 ηης παραθάηφ προηάζεης λα επηζεκαλζούλ ηα σποθείκελα ηφλ ρεκάηφλ. 

α) Τνῦην γὰξ ἔρεη κέγηζηνλ  πόιηο ὑκῶλ ἀγαζόλ. 

β) Οἱ ηύξαλλνη πνιινὺο κὲλ παῖδαο ἑαπηῶλ ἀπεθηόλαζηλ, πνιινί δ’ ὑπὸ παίδσλ αὐηνί 

ἀπνιώιαζηλ, πνιινί δὲ ἀδειθνί ἐλ ηπξαλλίζηλ ἀιιειόθνλνη γεγέλεληαη. 

γ) Πξῶηνλ κὲλ γὰξ θαὶ κέγηζηνλ νἱ ζεῶλ κᾶο ὅξθνη θσιύνπζη πνιεκίνπο εἶλαη ἀιιήινηο. 

δ) ὅζνλ  πόιηο παζῶλ ἐζηηλ ἀξραηνηάηε, ηνζνῦηνλ νἱ πξόγνλνη κῶλ ηῶλ ἄιισλ ἀλζξώπσλ 

ἀξεηῇ δηελελόραζηλ. 

ε) Βαζηιεύο λνκίδεη ὑκᾶο ἑαπηνῦ εἶλαη. 
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Β2 ηης παραθάηφ προηάζεης λα σπογρακκηζηούλ ηα θαηεγορούκελα. 

α) Τὸ ρσξίνλ ὑπῆξρελ ὀρπξὸλ. 

β) Ἡ πόιηο εἵινλην αὐηὸλ ζηξαηεγὸλ. 

γ) Ἕλεθα ηνύηνπ κὴ ζξῆλνλ ηηο λνκηζάησ ηνῦηνλ ηὸλ ιόγνλ. 

δ) Καί θεζη θύιαμ ηῆο πνιηηείαο εἶλαη. 

ε) Ἐγθώκηνλ γὰξ εἰζη ηῆο πόιεσο αἱ λίθαη. 

 

Β3 ηης παραθάηφ προηάζεης λα επηζεκαλζούλ ηα αληηθείκελα ηφλ ρεκάηφλ. 

α) Ἅπαληεο ἐπηκεινύκεζα ηῆο κεηέξαο παηξίδνο. 

β) Οἰ αἰρκάισηνη κῖλ ηά ὅπια παξέδνζαλ.  

γ) Πέκςσ κῖλ ζηξαηεγόλ ὅο ἄμεη ηό ζηξάηεπκα. 

δ) Οἱ λένη ηὰο γὰξ ἐμνπζίαο θαὶ ηὰ θέξδε θαὶ ηὰο δνλὰο ὁξῶζη θαὶ ηνύησλ ἀπνιαύζεζζαη 

πξνζδνθῶζη.  

ε) Oἰ πξόγνλνη κῶλ θαηεῖρνλ ηνὺο πνιίηαο, θαὶ ηαῖο ηηκσξίαηο θαὶ ηαῖο ἐπηκειείαηο. 

 

 

Β4 ηης παραθάηφ προηάζεης λα σπογρακκηζηούλ ηα απρόζφπα ρήκαηα θαη οη  

    απρόζφπες εθθράζεης. 

α) Πξνζήθεη κάιηζηα δ’ ὑκῖλ πεξὶ πνιινῦ πνηεῖζζαη ηὴλ θξόλεζηλ. 

β) Ἔμεζηη Λαθεδαηκνλίνηο ἀζρεκνλεῖλ. 

γ) Γῆιόλ ἐζηη ὅηη ζπκκάρσλ δεήζεηαη. 

δ) Οὐ κεηακέιεη κνη ηνύηνπ. 

ε) Ἐθδέηνπο δὲ ρξὴ γπλαῖθαο εἶλαη ηάζδε κεδ’ ἀλεηκέλαο. 


