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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 

 

1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο.  

 

α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. 

β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. 

γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. 

δ. Στέργε μὲν τὰ παρόντα, ζήτει δὲ τὰ βέλτιστα. 

ε.Ἐν ἀρχῇ ὁ Θεὸς ἐποίησε τὴν γῆν. 

 

2. Να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα των δίπτωτων ρημάτων στις πα-

ρακάτω προτάσεις.  

 

α. Οἱ Κορίνθιοι χρήματα ᾔτησαν τοὺς Θηβαίους. 

β. Οὐκ ἀποκρύψω σε τὴν ἐμὴν οὐσίαν. 

γ. Τὰς πόλεις ἐκένωσαν τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν. 

δ. Τὴν πόλιν τοῦ δέους ἀπήλλαξαν. 

ε. Προμηθεὺς ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὸ πῦρ. 

στ. Οἱ θεοὶ παρέχουσι πλεῖστα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις. 
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3. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις αιτιατικές στις παρακάτω προ-

τάσεις.  

 

    α. Κατέστησεν αὐτοὺς κοινωνοὺς τῆς οὐσίας. 

    β. Τινές φιλοσόφους θείους προσαγορεύουσι. 

    γ. Τὰ δάνεια δούλους τοὺς ἐλεύθερους ποιεῖ.    

4. Να υπογραμμίσετε τα ονόματα που λειτουργούν ως αντικείμενα και 

να προσδιορίσετε την πτώση στην οποία βρίσκονται.  

 

α) Λακεδαιμονίων κατηγόρουν, ὄτι τὴν Καδμείαν κατέλαβον. 

β) Δίδωσιν αὐτῷ τὴν χώραν διὰ τὴν εὐργεσίαν ταύτην. 

γ) Ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων πολλοῖς ἄν παραδείγμασι χρήσαιτο. 

δ) Τῶν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι. 

ε) Κότυς τῷ δωρησαμένῳ τι ἀντεδωρήσατο λέοντα. 

στ)Ὁ πατὴρ μοι τὴν τυραννίδα τὴν ἑαυτοῦ κατέλιπεν, οὐ τὴν τύχην. 

ζ) Σὺ οὖν τῶν τε εἰρημένων μέμνησο καἰ ἐκεῖνο ἐνθυμοῦ. 

 

5. Να εντοπίσετε τα ρήματα, τα αντικείμενά τους και τα κατηγορού-

μενα των αντικειμένων. 

 

α) Οὐχί δοῦλον ἑαυτὸν ἐκάλει ὁ Ὑπάτιος. 

β) Θεσπιὰς και Πλαταιὰς ἀναστάτους πεποιήκασιν (= τις κατέστρεψαν 

τελείως). 

γ) Ταύτην τὴν ὕβριν ἅπαντες ἄνθρωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται. 

δ) Ὅθεν οἱ μύες ἐπιλεξάμενοί τινας ἑαυτῶν στρατηγοὺς ἐχειροτόνησαν. 
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ε) Ἰδίας νόμιζε τῶν φίλων τἀς συμφοράς. 

στ) Λακεδαιμόνιοι ἀπέδειξαν τοῦτον στρατηγὸν πάντων. 

 

6. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικείμενα προσέχοντας: α) 

αν τα ρήματα είναι αμετάβατα ή μεταβατικά (μονόπτωτα ή δίπτωτα), 

β) ποιο είναι το άμεσο και ποιο το έμμεσο αντικείμενο, σε ποια πτώση 

βρίσκεται το καθένα και γ) αν υπάρχει κατηγορούμενο του αντικειμέ-

νου. 

 

- Κῦρος ἐπεμελεῖτο τῶν βαρβάρων. 

- Συνάχθομαι τοῖς φίλοις. 

- Ὁ πάππος τὸν Κῦρον καλὴν στολὴν ἐνέδυσε. 

- Λακεδαιμόνιοι καλοῦσι Κάστορα καὶ Πολυδεύκην θεούς. 

- Οἱ Θετταλοὶ ἐκώλυον τὸν Ἀγησίλαον τῆς παρόδου. 

- Πολυκράτης ἐτυράννει Σάμου. 

- Ἐγὼ στρατηγήσω ταύτην τὴν στρατηγίαν. 

- Ἰδίας νόμιζε τὰς τῶν φίλων συμφοράς. 

- Δαρεῖος ἀπέδειξε τὸν Κῦρον σατράπην. 

- Παῖς τῷ δωρησαμένῳ τι ἀντεδωρήσατο ἀστραγάλους. 

- Οἱ παῖδες γυμνάζονται καθ’ ἡμέραν. 

- Ἀθηναῖοι τὸν Σόλωνα νομοθέτην ὠνόμαζον. 

- Εἷλκε Ἀχιλλεὺς Ἕκτορα τῆς ζώνης. 

- Μὴ ἀποτρέπῃς με τῆς προσπαθείας. 
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7.  Σημειώστε τη σωστή ένδειξη (Σ= σωστό ή Λ=λάθος) διαβάζοντας 

προσεκτικά την κάθε φράση.  

 

- Λερναία ὕδρα τὰ βοσκήματα διέφθειρε (ρ. αμετάβατο).  Σ Λ 

- Πορευόμεθα ἀσφαλῶς ἐπὶ τὴν πατρίδα (ρ. μονόπτωτο).  Σ Λ  

- Θάσιοι ἤκουσαν τῶν πρέσβεων (αντικείμενο).                  Σ Λ 

- Οἱ ἀγρόται ἐν τοῖς ἀγροῖς διατρίβουσιν (ρ. δίπτωτο)                                  Σ Λ 

- Βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἡμᾶς (ρ. μονόπτωτο).                            Σ Λ 

- Άθηναῖοι προσαγορεύουσι Δία Ὀλύμπιον (αντικείμενο).              Σ Λ 

- Κήρυξ ἀγγέλλει τοῖς Θηβαίοις τάδε (έμμεσο – άμεσο αντικείμενο).       Σ        Λ 

- Ὁ πατὴρ κατέλιπεν ἡμῖν πολλὰς οἰκίας (αντικείμενο).            Σ Λ 

- Χρηστοὶ ἄνδρες διδάσκουσι τοὺς νεανίας δικαιοσύνην (αμετάβατο).      Σ          Λ 

- Πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες σωτηρίας εἰσὶν ἡμῖν (αντικείμενο).         Σ Λ 

 

 

8. Να χαρακτηρισθούν τα ρήματα (μονόπτωτα ή δίπτωτα) των παρα-

κάτω προτάσεων και να γραφεί η πτώση ή οι πτώσεις με τις οποίες 

εκφέρονται τα αντικείμενά τους.  

 

- Δαρεῖος ἔπεμψε τριακοσίας ναῦς.   ___________ ___________ 

- Οἱ Ἕλληνες ἐπεβούλευον ταῖς Σάρδεσιν.  ___________ ___________ 

- Ὁ Δᾶτις ἔχειρώσατο τοὺς Ἐρετριεῖς.   ___________ ___________ 

- Ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι.            ___________ ___________ 

- Κῦρος ἐλπίδων ἐνέπλησε τοὺς Ἕλληνας.  ___________ ___________ 
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- Ἀλέξανδρος ἐπεκράτησε τῶν πολεμίων.  ___________ ___________ 

- Τι σοι προσενέγκωμεν;     ___________ ___________ 

- Πείσομαι τοῖς θεσμοῖς.     ___________ ___________ 

 


