ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Διδαγμένο κείμενο: Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου 1 – 3
Α. Να μεταφραστεί το παρακάτω απόσπασμα από το διδαγμένο κείμενο: «Εἰ μή συνῂδη …
ἡγήσεσθαι».
Μονάδες 10
Β1. Τι γνωρίζετε για τους συμβουλευτικούς και τους δικανικούς ρητορικούς λόγους;
Μονάδες 10
Β2. Έργο του προοιμίου είναι η εύνοια, η πρόσεξις (προσοχή) και η ευμάθεια (κατατόπιση).
Πραγματώνεται το έργο αυτό στο συγκεκριμένο προοίμιο;
Μονάδες 15
Β3. Πώς διαγράφεται το ήθος του Μαντιθέου στην ενότητα 1 – 3; Να τεκμηριώσετε την απάντησή
σας με τρία (3) στοιχεία του κειμένου.
Μονάδες 15
Β4. Συνῂδη, ἡγοῦμαι, διαβεβλημένοις, καταστῆναι, τυγχάνει: να γράψετε ένα ουσιαστικό (απλό ή
σύνθετο) ετυμολογικά συγγενές για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 10
Αδίδακτο κείμενο
ἐκεῖνο δ᾽οὖν φανερόν, ὅτι δεῖ τοὺς βουλομένους ἢ ποιεῖν ἢ γράφειν τι κεχαρισμένον τοῖς πολλοῖς μὴ
τοὺς ὠφελιμωτάτους τῶν λόγων ζητεῖν, ἀλλὰ τοὺς μυθωδεστάτους: ἀκούοντες μὲν γὰρ τῶν τοιούτων
χαίρουσι, θεωροῦντες δὲ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς ἁμίλλας. διὸ καὶ τὴν Ὁμήρου ποίησιν καὶ τοὺς πρώτους
εὑρόντας τραγῳδίαν ἄξιον θαυμάζειν, ὅτι κατιδόντες τὴν φύσιν τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀμφοτέραις ταῖς
ἰδέαις ταύταις κατεχρήσαντο πρὸς τὴν ποίησιν.
Α. Να μεταφράσετε το παραπάνω αδίδακτο κείμενο.
Μονάδες 20
Β1.α. τούς βουλομένους: β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα
ἀκούοντες: ο αντίστοιχος τύπος στο μέλλοντα
εὑρόντας: β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
κατιδόντας: απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή
κατεχρήσαντο: γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα
Μονάδες 5
β. τι: ονομαστική πληθυντικού στο ίδιο γένος
πολλοῖς: αιτιατική ενικού στο αρσενικό γένος στο θετικό βαθμό

ἃμιλλας: γενική ενικού
πρώτους: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό
φύσιν: δοτική ενικού
Μονάδες 5
β2.α. τούς βουλομένους, τῶν λόγων, Ὁμήρου, θαυμάζειν, ταῖς ἰδέαις: να αναγνωρίσετε συντακτικά
τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
β. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου που εισάγονται με το ὃτι, να
αναγνωρίσετε το είδος τους και να προσδιορίσετε τη συντακτική τους λειτουργία.
Μονάδες 5

