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ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 

 

 

1) Μετάφραση κειμένου. 

 

Κάποιος άντρας, Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. Ο πιο νέος απ’αυτά 

προκαλούσε πολλά κακά στους άλλους. Και αρχικά προσπαθούσε ο πατέρας του 

να τον συνετίσει με τα λόγια. Αλλά επειδή αυτός δεν υπάκουγε τον οδήγησε 

στους δικαστές και όσα είχε αυτός αποτολμήσει τους τα είπε με ακριβείς 

κατηγορίες και ζητούσε από τους δικαστές να εκτελέσουν το νεαρό. Αυτοί 

εξεπλάγησαν και τους οδήγησαν και τους δύο στο βασιλιά Αρταξέρξη. Κι ενώ ο 

Μάρδος έλεγε τα ίδια, ο βασιλιάς είπε: «Αλήθεια, θα έχεις το θάρρος να αντέξεις 

το γιο σου πεθαμένο;». Κι εκείνος είπε: «Βεβαιότατα! Γιατί και όταν από τα 

μαρούλια που φυτρώνουν αφαιρώ τις πικρές παραφυάδες καθόλου δε λυπάται η 

μητέρα τους, αλλά ανθίζει περισσότερο και γίνεται γλυκύτερη». Όταν άκουσε 

αυτά ο Αρταξέρξης επαίνεσε τον άντρα και τον έκανε βασιλικό δικαστή, αφού 

είπε ότι αυτός που διατυπώνει τόσο δίκαιες κρίσεις για τα παιδιά του οπωσδήποτε 

και στις ξένες υποθέσεις θα είναι αμερόληπτος και αδέκαστος δικαστής και το 

νεαρό απάλλαξε από την τιμωρία, απειλώντας τον με θάνατο εάν αποδειχθεί ότι 

διαπράττει άλλες αδικίες.  

 

 

 

 

2) Παράγωγες λέξεις. 

εἰργάζετο: εργασία, εργατικός 

ἐπειρᾶτο: πείραμα, πειραματικός 

ἤγαγον: αγωγή, άγημα, απαγωγή 

 φυομένων: φύση, φυσικός 

ἀποφαινόμενος: φαινόμενο, φανερός 
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3) Κλίση ονοματικών συνόλων. 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ. ὁ καλός σωτήρ ἡ μεγάλη νόσος οἱ καλοί σωτῆρες αἱ μεγάλαι νόσοι 

ΓΕΝ. τοῦ καλοῦ σωτῆρος τῆς μεγάλης νόσου τῶν καλῶν σωτήρων τῶν μεγάλων νόσων 

ΔΟΤ. τῷ καλῷ σωτῆρι τῇ μεγάλῃ νόσῳ τοῖς καλοῖς σωτῆρσι ταῖς μεγάλαις νόσοις 

ΑΙΤ. τόν καλόν σωτῆρα  τήν  μεγάλην νόσον τούς καλούς σωτῆρας τάς μεγάλας νόσους 

ΚΛ. (ὦ) καλέ σῶτερ (ὦ) μεγάλη νόσε (ὦ) καλοί σωτῆρες (ὦ) μεγάλαι νόσοι 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ. ἡ φρούδη ἐλπίς αἱ φροῦδαι ἐλπίδες ὁ δίκαιος γραμματεύς οἱ δίκαιοι γραμματεῖς 

ΓΕΝ. τῆς φρούδης έλπίδος τῶν φρούδων ἐλπίδων τοῦ δικαίου γραμματέως τῶν δικαίων γραμματέων 

ΔΟΤ. τῇ φρούδῃ ἐλπίδι ταῖς φρούδαις ἐλπίσι τῷ δικαίῳ γραμματεῖ τοῖς δικαίοις γραμματεῦσι 

ΑΙΤ. τήν φρούδην ἐλπίδα τάς φρούδας ἐλπίδας τόν δίκαιον γραμματέα τούς δίκαιους γραμματέας 

ΚΛ. (ὦ) φρούδη ἐλπίς (ὦ) φροῦδαι ἐλπίδες (ὦ) δίκαιε γραμματεῦ (ὦ) δίκαιοι γραμματεῖς 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ. τό ἄγονον ἔδαφος τά ἄγονα ἐδάφη 

ΓΕΝ. τοῦ αγόνου ἐδάφους τῶν ἀγόνων ἐδαφῶν 

ΔΟΤ. τῷ ἀγόνῳ ἐδάφει τοῖς ἀγόνοις ἐδάφεσι 

ΑΙΤ. τό ἄγονον ἔδαφος τά ἄγονα ἐδάφη 

ΚΛ. (ὦ) ἄγονον ἔδαφος (ὦ) ἄγονα ἐδάφη 
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4) Χρονική αντικατάσταση. 

 

 

 

5) Συντακτικό (ρήματα, υποκείμενα, αντικείμενα, κατηγορούμενα). 

 

- Περικλῆς      ἄρχων   καὶ  στρατηγὸς    ᾑρέθη. 

(υποκείμενο)  (κατηγ.)        (κατηγ.)        (ρήμα) 

 

- Ἡρακλῆς      τῆς Ἑλλάδος    κατέστη εὐεργέτης. 

  (υποκείμενο)                          (ρήμα)     (κατηγ.) 

 

- Μιλτιάδην        ἐδίωξαν   οἱ ἔχθροί. 

   (αντικείμενο)    (ρήμα)     (υποκείμενο) 

 

 

ΕΝΕΣΤ. ΠΑΡΑΤΑΤ. ΜΕΛΛ. ΑΟΡ. ΠΑΡΑΚ. ΥΠΕΡ. 

διαπράττει διέπραττε διαπράξει διέπραξε διαπέπραχε διεπεπράχει 

φυλάττετε ἐφυλάττετε φυλάξετε ἐφυλάξατε πεφυλάχατε ἐπεφυλάχετε 

χορεύονται ἐχορεύοντο χορεύσονται ἐχορεύσαντο κεχορευμένοι εἰσί  κεχορευμένοι ἦσαν 

διώκεις ἐδίωκες διώξεις ἐδίωξας δεδίωχας ἐδεδιώχεις 

παιδεύουσι ἐπαίδευον παιδεύσουσι ἐπαίδευσαν πεπαιδεύκασι ἐπεπαιδεύκεσαν 

ἀγοράζουσι ἠγόραζον ἀγοράσουσι ἠγόρασαν ἠγοράκασι ἠγοράκεσαν 

ὀνομάζει ὠνόμαζε ὀνομάσει ὠνόμασε ὠνόμακε ὠνομάκει 

στρατεύει (ῃ) ἐστρατεύου στρατεύσει (ῃ) ἐστρατεύσω ἐστράτευσαι ἐστράτευσο 

κελεύω/ 

κελεύουσι 

ἐκέλευον κελεύσω/ 

κελεύσουσι 

ἐκέλευσα/ 

ἐκέλευσαν 

κεκέλευκα/ 

κεκελεύκασι 

ἐκεκελεύκειν/ 

ἐκεκελεύκεσαν 

γραφόμεθα ἐγραφόμεθα γραψόμεθα ἐγραψάμεθα γεγράμμεθα ἐγεγράμμεθα 

διδάσκεσθε ἐδιδάσκεσθε διδάξεσθε ἐδιδάξασθε δεδίδαχθε ἐδεδίδαχθε 

βλάπτει (ῃ) ἐβλάπτου βλάψει ἐβλάψω βέβλαψαι ἐβέβλαψο 

κηρύττονται ἐκηρύττοντο κηρύξονται ἐκηρύξαντο κεκηρυγμένοι εἰσί κεκηρυγμένοι ἦσαν 

πείθονται ἐπείθοντο πείσονται ἐπείσαντο πεπεισμένοι εἰσί πεπεισμένοι ἦσαν 
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- Οἱ θεοὶ           δίκαιοί      εἰσιν. 

  (υποκείμενο)  (κατηγ.)     (ρήμα) 

 

- Δημοσθένης   συνεβούλευεν   Ἀθηναίοις       ἐκπολεμῆσαι    Ὀλυνθίους. 

  (υποκείμενο)   (ρήμα)             (αντικείμενο)   (αντικείμενο)   (αντικείμενο απρμ) 

 

- Ὅτε  ταῦτα             ἐγίγνετο,    ὁ ἥλιος            ἐδύετο. 

         (υποκείμενο)    (ρήμα)     (υποκείμενο)    (ρήμα) 

 

 

 

 




