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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΛΤΚΕΙΟΤ 
 
Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΙΛΟΟΥΙΚΟ ΛΟΓΟ 
 

Εισαγωγή 

 

1. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά 

από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν 

είναι λανθασμένη:  

 

α. Η δίκη και καταδίκη του Σωκράτη ήταν πολιτική δίωξη. 

β. Τόσο οι σοφιστές όσο και ο Σωκράτης αμφισβητούν τις παραδοσιακές ιδέες της 

εποχής τους.  

γ. Ο Σωκράτης δημιουργούσε αντιφατικά αισθήματα στους συμπολίτες του.  

δ. Η σωκρατική επαγωγική μέθοδος είναι μια μετάβαση από το καθολικό και 

γενικό στο εμπειρικό και μερικό. 

ε. Οι σοφιστές  ήταν εκείνοι που αναζήτησαν την αρχή κάθε  ηθικής έννοιας, που 

δεν επηρεάζεται  από ιστορικές  και κοινωνικές συνθήκες. 

Μονάδες 10 

 

2. Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία και σε τι διαφέρει η αμφισβήτηση 

του Σωκράτη από αυτή των σοφιστών; 

Μονάδες 10 

3. α) Τι γνωρίζετε για τη διαλεκτική μέθοδο του Σωκράτη; 

  β) Τι γνωρίζετε για τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη; 

  Μονάδες 20 

 

4.Ποια σχέση είχε η κατηγορία σε βάρος του Σωκράτη για διαφθορά των νέων με 

την πραγματική αιτία της δίωξης του; 

 Μονάδες 20 
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Β. Αδίδακτο κείμενο 

 

             «Ο ρόλος του βασιλιά σε εκστρατείες» 

Ἐπαναλήψομαι δέ ὡς ἐξορμᾱται σύν στρατιᾷ ὁ βασιλεύς. Θύει μέν γάρ 

πρῶτον οἴκοι ὤν Διί Ἀγήτορι καί τοῖς θεοῖς. Ἤν δέ ἐνταῦθα καλλιερήσῃ, 

λαβών ὁ πυρφόρος πῡρ ἀπό τοῡ βωμοῦ προηγεῑται ἐπί τά ὅρια τῆς χώρας. Ὁ 

δέ βασιλεύς ἐκεῖ αὖ θύεται Διί καί Ἀθηνᾷ. Ὅταν δέ ἀμφοῖν τούτοιν τοῖν θεοῖν 

καλλιερηθῇ, τότε διαβαίνει τά ὅρια τῆς χώρας. Καί τό πῦρ μέν ἀπό τούτων 

τῶν ἱερῶν προηγεῖται οὔποτε ἀποσβεννύμενον, σφάγια δέ παντοῖα ἕπεται. 

Ἀεί δέ ὅταν θύηται, ἄρχεται μέν τούτου τοῦ ἔργου ἔτι κνεφαῖος, 

προλαμβάνειν βουλόμενος τήν τοῦ θεοῦ εὔνοιαν. Πάρεισι δέ περί τήν θυσίαν 

πολέμαρχοι, λοχαγοί, ξένων στρατίαρχοι καί ἀπό τῶν πόλεων στρατηγῶν ὁ 

βουλόμενος. 

                                                                   ΞΕΝ., Λακεδαιμονίων Πολιτεία, κεφ.13     

 

οἴκοι= στην πατρίδα 

καλλιερέ-ω,-ῶ= θυσιάζω με καλούς οιωνούς 

ἀμφοῑν τούτοιν τοῖν θεοῖν= σ’ αυτούς τους δύο θεούς 

παντοῖος= κάθε είδους 

κνεφαῖος= σκοτεινός, μαύρος (εδώ: ενώ υπάρχει ακόμα σκοτάδι) 

 

Παρατηρήσεις 

 

1) Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα.          (μονάδες 20) 

 

2) Να γραφούν οι τύποι  που σας ζητούνται: 

 

ἐπαναλήψομαι:  το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 

βασιλεύς: τη δοτική πληθυντικού 

θύει: τον ίδιο τύπο στην προστακτική 
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λαβών: το β΄ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 

πῦρ: τη γενική ενικού 

βωμοῦ: την κλητική ενικού 

καλλιερηθῇ: τον ίδιο τύπο στην ευκτική 

τούτου: την ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους 

προλαμβάνειν: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄ 

πόλεων: την αιτιατική  ενικού 

                                                                                                  (μονάδες 10)  

 

3) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι. 

                                                                                                  (μονάδες 10) 

 

 

 

Καλή γραφή!!! 

 


