
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Β΄ ΓΥΜΝΑΙΟΥ 

 

Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 1 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

 

1. Με οδηγό τις παρενθέσεις να συμπληρώσετε τις προτάσεις.  

 

 α. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐπίστευον πολλάκις τοῖς …………………(ἄφρων, δοτ. πληθ.) 

ῥήτορσι. 

β. Τοῖς ………………..(εὐδαίμων, δοτ. πληθ.) πατράσι κάλλιστος κόσμος 

ἀγαθοί παῖδές εἰσι. 

γ. Οἱ ……………..(ἐλεήμων, ονομ. πληθ.) ἄνδρες σπάνιοί εἰσι. 

δ. Τοὺς ……………….(ὑπέρφρων, αιτ. πληθ.) νεανίας ὁ χρόνος ποιήσει 

……………..(σώφρων, αιτ. πληθ.). 

ε. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ………………..(μνήμων, ονομ. πληθ.) τῶν Λυκούργου 

θεσμίων ἦσαν. 

 

2. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του επιθέ-

του της παρένθεσης. 

 

α. Στέργομεν τὸν ……………….(ἀληθής) λόγον, τοῖς δὲ ………………. (ψευ-

δής) οὔποτε πιστεύομεν. 

β. Φύλαττε τὸ μὲν σῶμα ……………….(ὑγιής) τὴν δὲ ψυχὴν 

………………(ευσεβής). 

γ. Περικλῆς ἦν γένους …………………..(εὐκλεής). 

δ. Οἱ Σωκράτους λόγοι ἦσαν…………………….(πλήρης) ἀπλότητος. 

ε. Οἱ ………………….(ἐγκρατής) εἰσὶν ἀγαθοὶ πολῖται καὶ τῇ πατρίδι   

……………………….. (λυσιτελής). 
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3. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλλη-

λο τύπο της αναφορικές αντωνυμίας τίς - τίς - τί, από αυτούς που βρί-

σκονται στο πλαίσιο. Προσδιορίστε πότε πρόκειται για την ερωτημα-

τική αντωνυμία και πότε για την αόριστη: 

 

1. Ἐὰν ............. ὑμῖν εἴπῃ .............., ἐρεῖτε ὅτι ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει. 

2. Σκεπτέον ἐστὶ ............. κτῆσις δικαία ἐστί. 

3. .......... δὲ ἀπὸ τῶν ἵππων πολεμεῖν θαρραλέοι εἰσίν; 

4. Ἐβούλετο κατάσκοπόν ............ πέμψαι ἐπὶ Λυδίας καὶ μαθεῖν ............ 

πράττοι ὁ Ἀσσύριος. 

5. .......... οὖν ἕνεκα τοιαῦτα περὶ τούτου λέγεις; 

6. Ἐμοὶ τοιαῦτ'............. ἐπέρχεται πρός σε λέγειν οἷάπερ ἐκεῖνος πρὸς τὸν 

ἀδελφόν. 

 

 

 

4. Να τοποθετήσετε τα επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται: 

 

ὁ ἄφρων: δοτ. εν……………………  // δοτ. πληθ……………………….. 

τὸ εὐῶδες: γεν. εν……………………  // γεν. πληθ………………………. 

ὁ συνεχής: κλητ. εν………………….  // κλητ. πληθ…………………….. 

τὸ ἀγενές: αιτ. εν……………………  //αιτ. πληθ………………………… 

ὁ φιλαλήθης: γεν. πληθ……………..  //  δοτ. πληθ……………………….. 

ὁ ἐπιμήκης: δοτ. εν…………………..  //  κλητ. εν……………………….. 

τὶ τίς 

τὶς τίνες 

τινά τι 

ἄττα τίνος 
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5. Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα επίθετα που δίνονται: 

- Πᾳρέχω τράπεζαν __________ ἐδεσμάτων __________ (ὁ, ἡ πλήρης, τὸ 

πλῆρες - ὁ, ἡ πολυτελής, τὸ πολυτελές). 

- Οἱ Ἀθηναῖοι μετεῖχον τῶν __________ ἑορτῶν (ὁ, ἡ συνήθης, τὸ σύνηθες). 

- Οἱ στρατηγοὶ ἔσονται __________ τῷ δήμῳ (ὁ, ἡ ἐπιεικής, τὸ ἐπιεικές). 

- Ὁ ἄρχων ἐβοήθησε τοῖς __________ πολίταις (ὁ, ἡ ἐνδεής, τὸ ἐνδεές). 

- Ὁ παῖς ἦν __________ πατρός (ὁ, ἡ ἐπιφανής, τὸ ἐπιφανές). 

- Ὁ φιλόσοφος ὠνόμασεν αὐτοὺς __________  (ὁ, ἡ εὐδαίμων, τὸ εὔδαιμον). 

- Οἱ ἀγροὶ γέμουσιν __________ ἀνθέων (ὁ, ἡ εὐώδης, τὸ εὐῶδες). 

- Νοῦς __________ ἐν σώματι __________ (ὁ, ἡ ὑγιής, τὸ ὑγιές). 

- Γλῶσσα λανθάνουσα τὰ __________ λέγει (ὁ, ἡ ἀληθής, τὸ ἀληθές). 

 

6. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό: 

- Οἱ διδάσκαλοι τέρπονται τοῖς ἐπιμελέσι μαθηταῖς. 

…………………………………………………………………………… . 

- Οἱ Κύκλωπες ἦσαν παμμεγέθεις. 

………………………………………………………………………………… . 

- Οὐ πιστεύω τῇ ψευδεῖ βεβαιώσει. 

………………………………………………………………………………… . 

- Ὁ σώφρων ἡγεμὼν ἄρχει τῶν νοημόνων ἀνδρῶν. 

…………………………………………………………………………………… . 

- Ὦ σῶφρον ἄνερ, δεῖξόν μοι τὸ ὀρθόν. 

 …………………………………………………………………………………… . 


