
ΘΕΜΑΤΑ 

1. Να βάλετε σε λογική σειρά τις παρακάτω περιόδους, ώστε να σχηματιστεί κείμενο με 

αλληλουχία και νοηματική συνάφεια: 

1) Τοῦ δὲ δεσπότου πάντα ἐπιθέντος αὐτῷ καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ ὄνου δορὰν θρηνῶν ὁ ἵππος 

ἐβόα. 

2) Ὁδευόντων δὲ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν ὁ ὄνος τῷ ἵππῳ. 

3) Ἆρον ἐκ τοῦ ἐμοῦ βάρους, εἰ θέλεις εἶναί με σῶν. 

4) Τί μοι συνέβη τῷ ταλαιπώρῳ; 

5) Ἄνθρωπός τις εἶχεν ἵππον καὶ ὄνον. 

6) Μὴ θελήσας γὰρ μικρὸν βάρος λαβεῖν ἰδοὺ ἅπαντα βαστάζω καὶ τὸ δέρμα. 

7) Ὁ δὲ ὄνος πεσὼν ἐκ τοῦ κόπου ἐτελεύτησεν. 

8) Οἴμοι τῷ παναθλίῳ. 

9) Ὁ δὲ οὐκ ἐπείσθη. 

Να γράψετε τους αριθμούς των περιόδων με τη σωστή σειρά: 

 

(μον. 9) 

 

2. Με τα παρακάτω συνθετικά να σχηματίσετε σύνθετα ουσιαστικά της Νέας Ελληνικής:  

αὐτὸς + ὁρῶ: ……………………………………………… 

γῆ + μετρῶ: ………………………………………………... 

περὶ + ἔχω: ………………………………………………… 

σὺν + ἀγείρω: ……………………………………………… 

πρὸς + ἔρχομαι: ……………………………………………. 

(μον. 10) 

 

3. Να συμπληρώσετε τα κενά των λέξεων (προσθέτοντας, όπου χρειάζεται, τον τόνο): 

μετέ‒ρος,        διαφθ‒ρω,        ἐπι‒κής,      

π‒νθάνομαι,        λωποδ‒της,        κατ‒σχύνω,      

λ‒μαίνομαι,       ἰδι‒της ,         παρ‒νῶ     

(μον. 9) 

 

 



4. Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες (μία λέξη της αριστερής στήλης περισσεύει) 

1. ἁρμόττω     α. συναγερμός 

2. ᾄδω      β. αιχμάλωτος 

3. αἰσθάνομαι    γ. άξονας 

4. αἰσχύνω     δ. ωδείο 

5. ἀκούω     ε. αυθαίρετος 

6. ἀγείρω     στ. ευαίσθητος 

7. ἁλίσκομαι     ζ. υπήκοος 

8. ἀγορεύω     η. έπαρση 

9. αἱρῶ     θ. κατήγορος 

10. ἄγω     ι. εφαρμογή 

11. αἴρω 

 

 

Απάντηση: 1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.        9.        10.        11.     

 

  (μον. 10) 

 

5. Να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω φράσεις και να αναπτύξετε σε τρεις σειρές την 

κύρια ιδέα της καθεμιάς από αυτές: 

Ἅπας μὲν λόγος, ἂν ἀπόντ᾿ ἔργ᾿ ἔχῃ, μάταιόν τι φαίνεται καὶ κενόν. 

 

 

 

Βιοῦν ἀλύπως θνητὸν ὄντ᾿ οὐ ῥᾴδιον.  

 

 

 

Ἄρχεσθαι μαθὼν ἄρχειν ἐπιστήσει. 
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6. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις λέξεις που δίνονται σε 

παρένθεση: 

1) Στη συμπεριφορά του είναι (α. ανένδοτος, β. ασύδοτος, γ. ασύλληπτος), επειδή δε 

σέβεται την έννομη και ηθική τάξη. 

2) Είναι ευσυνείδητος υπάλληλος και έχει (α. διαίσθηση, β. συναίσθηση, γ. ενσυναίσθηση) 

του καθήκοντός του. 

3) Αύριο θα γίνει η επίσημη (α. προσαγόρευσή, β. αναγόρευσή, γ. προσφώνησή) του ως 

επίτιμου διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

4) Ο ομιλητής έδωσε (α. πρόφαση, β. επίφαση, γ. έμφαση) στην οικολογική πλευρά του 

θέματος. 

5) Οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες του αποτελούν τον κύριο (α. αναμεταδότη, β. τροφοδότη, γ. 

μεταδότη) των ονείρων του. 

 

1. …………………………. 2. …………………………. 3. …………………………. 

4. …………………………. 5. …………………………. 

(μον. 10) 

7. Να μεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις στα Αρχαία Ελληνικά: 

α. Οι ψυχές των συμμάχων ταράχτηκαν από τα λόγια του. 

β. Ο Σωκράτης, αφού έλαβε (μτχ) το κώνειο, το ήπιε και πέθανε. 

γ. Ο Προμηθέας έκανε το λιοντάρι πιο δυνατό από τα άλλα θηρία. 

α. 

 

β. 

 

γ. 
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8. Να βάλετε σε λογική σειρά τις παρακάτω λέξεις, ώστε να σχηματιστεί περίοδος με 

νοηματική σαφήνεια, την οποία και να αποδώσετε στα Νέα Ελληνικά. 

1) ταῦτα, ψέγομεν, μὴ, ἃ, μιμώμεθα, ἡμεῖς 

 

 

 



2) ταχέως, βουλεύου, δὲ, βραδέως, δόξαντα, μὲν, ἐπιτέλει, τὰ 

 

 

 

3) θεοὺς, δίκαια, συμμάχους, δράσας, ἕξεις 

 

 

(μον. 12) 

9. Να βρείτε τις λέξεις της Νέας Ελληνικής που δηλώνονται με τους παρακάτω ορισμούς: 

1) Η παθολογική επιτάχυνση των παλμών της καρδιάς: ……………………………... 

2) Σκεύος που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες: ……………………………………  

3) Αναγκαστική δέσμευση περιουσιακού στοιχείου ύστερα από δικαστική απόφαση: 

………………………………………………. 

4) Αυτός που είναι δύσκολο να επιλυθεί: ………………………………………………... 

5) Αυτός που προμηνύει δυσάρεστη έκβαση κάποιου πράγματος: ………………….. 

6) Η ενέργεια/κατάσταση του μανθάνω: …………………………………………… 

(μον. 12) 

10. Να βάλετε πνεύματα και τόνους στην παρακάτω πρόταση: 

Περι θεων ουκ εχω ειδεναι .  

(μον. 7) 

 

 


