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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχµάλωτοι ἦλθον οἱ ἐκ τῶν περὶ Ἐπίδαµνον
ναυµαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες, τῷ µὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς
προξένοις διηγγυηµένοι, ἔργῳ δὲ πεπεισµένοι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι. Kαὶ
ἔπρασσον οὗτοι, ἕκαστον τῶν πολιτῶν µετιόντες, ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν
πόλιν. Kαὶ ἀφικοµένης Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν καὶ ἐς λόγους
καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις µὲν ξύµµαχοι εἶναι κατὰ τὰ
ξυγκείµενα, Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον.

Α. Να µεταφραστεί το κείµενο
(µονάδες 30)

Β1. Τι θέλει να εκφράσει ο Θουκυδίδης µε την αντίθεση «τῷ µὲν λόγῳ-ἔργῳ δὲ»;
(µονάδες 15)

2. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου του Θουκυδίδη και ποιος ο σκοπός
της συγγραφής της Ιστορίας του;
(µονάδες 15)

3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της οµάδας Α µε αυτά της οµάδας Β

Α

Β

λθον

α) µετοχή ενεστώτα ενεργητικής φωνής

πεπεισµένοι

β) γ΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου β΄

νε ς

γ) µετοχή παρακειµένου µέσης φωνής

α το ς

δ) ουσιαστικό γ΄κλίσης γενική ενικού

γουσ ν

ε) επαναληπτική αντωνυµία δοτική πληθυντικού
(µονάδες 10)

4. ἐψηφίσαντο: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του ρήµατος στο πρόσωπο και στο
χρόνο που βρίσκεται
(µονάδες 5)

5.

πρασσον: να γίνει χρονική αντικατάσταση του ρήµατος στην έγκλιση και στο
πρόσωπο που βρίσκεται
(µονάδες 5)

6. α το ς, ἀφικοµένης, το ς προξένοις, πρέσβεις, νε ς: να µεταφερθούν οι τύποι
στην ίδια πτώση του άλλου αριθµού
(µονάδες 5)

7α. Να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση)
-

πως ἀποστήσωσιν

θηναίων τ ν πόλιν

β. προσποιῆσαι, εἶναι, τῶν πολιτ ν,
συντακτικά

π

Κορινθίων: να αναγνωρισθούν οι όροι

(µονάδες 5)

8. διηγγυηµένοι, πεπεισµένοι, γουσ ν, ψηφίσαντο, καταστάντων: να δοθούν από
δύο παράγωγα της Νέας Ελληνικής για κάθε λέξη
(µονάδες 10)
Καλή επιτυχία!

