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ΕΝΤΥΠΟ-ΑΡΩΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΣΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Νιώθουμε ότι έχετε κουραστεί.
Νιώθουμε ότι δεν αντέχετε άλλο το διαδικτυακό μάθημα.
Νιώθουμε ότι θέλετε να δείτε τους φίλους σας.
Νιώθουμε ότι βαρεθήκατε κλεισμένοι /-ες μέσα στο σπίτι.
Νιώθουμε …γιατί τα ίδια αισθανόμαστε κι εμείς, δάσκαλοι & γονείς.
Αυτά τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά για όλους. Ας κάνουμε, όμως, λίγη ακόμα
υπομονή, ας σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.
Και ναι, βγείτε, κάντε με ασφάλεια τη βόλτα σας, κλείστε τα παιχνίδια στο
διαδίκτυο, το Netflix και …διαβάστε. Διαβάστε ουσιαστικά, επικεντρωθείτε σε όσα
προσπεράσατε με μια ματιά, σε όσα νομίζετε πως γνωρίζετε αλλά τα αποτελέσματα
των διαγωνισμάτων σας σάς διαψεύδουν. Τώρα είναι η ευκαιρία να καλύψετε τις
όποιες αδυναμίες και κενά. Εκμεταλλευτείτε την! Και μην ξεχνάτε πως γρήγορα θα
επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς και θα φτάσουμε στις πανελλαδικές του 2022
όπου θα διεκδικήσετε μια θέση στα αμφιθέατρα!
Σε αυτό το αρχείο θα βρείτε τις εργασίες που πρέπει να ετοιμάσετε στην περίοδο
των εορτών στα μαθήματά σας.

Σύσσωµο το φροντιστήριο
ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΗ
σας εύχεται

Καλές γιορτές!
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ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Κείμενο 1 (μη λογοτεχνικό)
Επιδημία Παραπληροφόρησης
Ο καθηγητής Γιώργος Πλειός, στο πλαίσιο ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζει για τα
fake news, καθώς και μιας σχετικής έρευνας που διεξάγει στο ΕΚΠΑ, μας μιλάει πολύ
συγκεκριμένα για το τι συνέβη με την ελευθερία του Τύπου, τα fake news αλλά και την ίδια
τη δημοκρατία εν μέσω κορονοϊού.

• Γιατί καταπιαστήκατε με τα fake news;
Εδώ και καιρό μελετάω την Ιδεολογία της Είδησης. Οι ειδήσεις -έντυπες,
διαδικτυακές, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές- δεν είναι ένας καθρέφτης των
γεγονότων: ενώ περιγράφουν γεγονότα, ωστόσο τα περιγράφουν από μία
συγκεκριμένη οπτική. Δεν υπάρχει δηλαδή αντικειμενικότητα στην είδηση, καθώς ο
δημοσιογράφος εκθέτει πάντα τη δική του οπτική.
[…] Πλέον, μπορεί να μην έχουμε τη μετάδοση μιας είδησης μέσα από μια
ιδεολογική θεώρηση, αλλά έχουμε τα fake news. Tα fake news χρησιμοποιούν τα
γεγονότα σαν όχημα για να μεταδώσουν στο κοινό μια πολιτικά προκατειλημμένη
άποψη γι’ αυτά. Τα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ είναι ένα πολύ
χαρακτηριστικό παράδειγμα fake news. Τα fake news εγώ τα ονομάζω
ψευδεπίγραφες και όχι ψευδείς ειδήσεις, ακριβώς γιατί συνδυάζουν πραγματικά
γεγονότα με επινοημένα περιστατικά. Και γι’ αυτό δεν διώκονται και από τον νόμο.
• Σήμερα σε τι βαθμό μπορούμε να μιλάμε για fake news;
Σε τεράστιο! Μάλιστα πολλοί μιλάνε για «infodemics», δηλαδή για «επιδημία
παραπληροφόρησης». Εμείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο εργαστήριο
κοινωνιολογικής έρευνας το οποίο διευθύνω, ολοκληρώνουμε μόλις μία έρευνα όσον
αφορά το περιεχόμενο των τηλεοπτικών σταθμών και των ειδησεογραφικών
ιστοτόπων και σε λίγο καιρό θα ξέρουμε ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό των fake
news από τον Ιανουάριο μέχρι τα τέλη Απριλίου. Αυτό όμως που ήδη γνωρίζουμε
είναι πως τα fake news αποτελούν ένα βήμα προς αυτήν την ιδεολογική διάσταση
των μέσων η οποία έχει γίνει και πιο πολεμική, πιο επιθετική και πιο
προπαγανδιστική.
Μαζί με την πανδημία του κορονοϊού, άλλο ένα φαινόμενο που εκτυλίχθηκε
παράλληλα ήταν αυτή η έκρηξη της παραπληροφόρησης. Βέβαια, σε όλες τις κρίσεις
(οικονομικές, πολιτικές κ.ά.) έχουμε τέτοιου είδους ψευδεπίγραφες ειδήσεις, που
πάντοτε χρησιμοποιούνται προς όφελος του προπαγανδιστή. Ειδικά, όμως, στις
υγειονομικές κρίσεις όπως αυτή του κορονοϊού, τα fake news πολλαπλασιάζονται
γιατί μπαίνει και ο παράγοντας της ψευδοεπιστήμης: επειδή ακριβώς σε τέτοιους
είδους κρίσεις, το κοινό δεν είναι προετοιμασμένο, γιατί δεν μπορεί να έχει δική του
άποψη, αυτό δημιουργεί ένα παρθένο έδαφος για εκτεταμένη παραπληροφόρηση.
Σε αυτή την κρίση είχαμε διάφορα επίπεδα fake news: Καταρχάς όσον αφορά
την προέλευση του ιού και τους τρόπους διάδοσής του. Είπανε πως πέρασε από τη
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νυχτερίδα στο φίδι και το φίδι αυτό το φάγανε και έτσι μεταφέρθηκε ο ιός. Υπήρχε το
σενάριο κατασκευής του ιού σε κάποιο εργαστήριο βιολογικών όπλων, απ’ όπου
διέρρευσε είτε κατά λάθος είτε και επί σκοπού στο πλαίσιο ενός πολέμου της Κίνας
με τη Δύση. Τα κινεζικά μέσα κατηγόρησαν Αμερικανούς πως έβαλαν τον ιό σε
κινεζικά εργαστήρια. Αλλοι είπαν πως ο ιός μεταφέρεται μέσω των κεραιών 5G.
Fake news είδαμε και στο πώς μεταφέρεται ο ιός. Έτσι, βλέπετε περιστατικά
στην Αυστραλία όπου επιτέθηκαν και απομόνωσαν μια κινεζική συνοικία, ή στην
Ελλάδα, όταν ειπώθηκε πως θα μας το φέρουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες από
τη Μ. Ανατολή. Επικράτησαν, δηλαδή, τα στερεότυπα. Ή και ως προς τη θεραπεία:
γράφηκε ότι η κατανάλωση αλκοόλ ή σκόρδου βοηθάει στην αντιμετώπιση του ιού ή
ότι οι καπνιστές δεν κολλάνε κ.λπ.
Συνέντευξη στην Εφημερίδα των ΣΥΝτακτών,
30/5/2020 , (απόσπασμα ελαφρώς διασκευασμένο)
Κείμενο 2 (μη λογοτεχνικό)

Πηγή: https://www.ey.com

Κείμενο 3 (λογοτεχνικό)
Μιχάλης Κατσαρός, Η διαθήκη μου
Εισαγωγικό σημείωμα: ο Μιχάλης Κατσαρός γεννήθηκε το 1920 και εντάσσεται στη
Β’ Μεταπολεμική Γενιά Ελλήνων ποιητών. Η ποίησή του, έντονα πολιτικοποιημένη, έχει
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χαρακτηριστεί επαναστατική. Το παρόν ποίημα δημοσιεύτηκε το 1950 και υπέστη
λογοκρισία από τον Τύπο, καθώς αναφερόταν σε ζητήματα που θεωρήθηκε ότι έθιγαν το
κράτος και τους λειτουργούς του. Αρνητική κριτική έλαβε και από αρκετούς ομοϊδεάτες του.
Έγινε ευρέως γνωστός αργότερα (1974 και εξής), όταν αναγνωρίστηκε το έργο του συνολικά.

Ἀντισταθεῖτε
σ᾿ αὐτὸν ποὺ χτίζει ἕνα μικρὸ σπιτάκι
καὶ λέει: καλὰ εἶμαι ἐδῶ.
Ἀντισταθεῖτε σ᾿ αὐτὸν ποὺ γύρισε πάλι στὸ σπίτι
καὶ λέει: Δόξα σοι ὁ Θεός.
Ἀντισταθεῖτε […]
στὴν κρατικὴ ἐκπαίδευση
στὸ φόρο
σὲ μένα ἀκόμα ποὺ σᾶς ἱστορῶ.
[…]
Ἀντισταθεῖτε πάλι σ᾿ ὅλους αὐτοὺς ποὺ λέγονται μεγάλοι
στὸν πρόεδρο τοῦ Ἐφετείου ἀντισταθεῖτε
στὶς μουσικὲς τὰ τούμπανα καὶ τὶς παράτες*
σ᾿ ὅλα τ᾿ ἀνώτερα συνέδρια ποὺ φλυαροῦνε
πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι
σ᾿ ὅλους ποὺ γράφουν λόγους γιὰ τὴν ἐποχὴ
δίπλα στὴ χειμωνιάτικη θερμάστρα
Ἀντισταθεῖτε στὶς ὑπηρεσίες τῶν ἀλλοδαπῶν καὶ διαβατηρίων
στὶς φοβερὲς σημαῖες τῶν κρατῶν καὶ τὴ διπλωματία
στὰ ἐργοστάσια πολεμικῶν ὑλῶν […]
ὡς καὶ σὲ μένα, σὲ μένα ἀκόμα ποὺ σᾶς ἱστορῶ
ἀντισταθεῖτε.
Τότε μπορεῖ βέβαιοι νὰ περάσουμε πρὸς τὴν
Ἐλευθερία.
*παράτα: παρέλαση

Διαθέσιμο στο:
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/mixalhs_katsaros_poems.htm

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ Α
Ποιες απόψεις παραθέτει ο Γ. Πλειός σχετικά με τις διαστάσεις που έχει λάβει
η διασπορά ψευδών ειδήσεων την τρέχουσα περίοδο; Να τις αποδώσετε συνοπτικά
σε ένα κείμενο 50-70 λέξεων.
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ΘΕΜΑ Β1
Ποιο είναι το περιεχόμενο της εικόνας του Κειμένου 2; Ποιος πιστεύετε ότι
είναι ο σκοπός της; Να καταγράψετε την απάντησή σας σε ένα κείμενο 60-80 λέξεων.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β2
Να σχολιάσετε τον τίτλο του Κειμένου 1 ως προς την συνάφειά του με το
θέμα και ως προς την αποτελεσματικότητά του.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β3
α. Να σχολιάσετε τον ρόλο των σημείων στίξης στα ακόλουθα παραδείγματα του
Κειμένου 1 (5 μονάδες):
• -έντυπες, διαδικτυακές, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές- (διπλή παύλα)
• τεράστιο! (θαυμαστικό)
• «infodemics» (εισαγωγικά)
• «επιδημία παραπληροφόρησης» (εισαγωγικά)
• διάφορα επίπεδα fake news: (άνω κάτω τελεία)
β. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των ρηματικών προσώπων στα παρακάτω
παραδείγματα του Κειμένου 1. (5 μονάδες)
• Εδώ και καιρό μελετάω την Ιδεολογία της Είδησης
• σε λίγο καιρό θα ξέρουμε ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό των fake news…
• βλέπετε περιστατικά στην Αυστραλία…
• …επιτέθηκαν και απομόνωσαν μια κινεζική συνοικία
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ
Ο ποιητής Μ. Κατσαρός (Κείμενο 3) προτρέπει τους αναγνώστες να
αντισταθούν σε καθιερωμένες συμπεριφορές και καταστάσεις. Να σχολιάσετε τη
στάση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τρεις κειμενικούς δείκτες. Πιστεύετε ότι η πρότασή
του αποτυπώνει μια σωστή στάση ζωής στον σύγχρονο κόσμο; Να απαντήσετε σε ένα
ερμηνευτικό σχόλιο 100-200 λέξεων.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Δ
Στην τάξη σας γίνεται συζήτηση για τη διασπορά ψευδών πληροφοριών από
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Παίρνετε τον λόγο και αναφέρεστε από τη μια στις
επιπτώσεις που έχει η παραπληροφόρηση και από την άλλη στη στάση που πρέπει
να τηρεί η γενιά σας απέναντι στην πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσιμες
όπως αυτή που διανύουμε. Η παρέμβασή σας θα διαρκέσει περίπου 5 λεπτά (300400 λέξεις).
Μονάδες 30
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σε συνδυασµό µε µία ουσιαστική και ενδελεχή επανάληψη στα γραµµατικά
φαινόµενα που εξετάστηκαν, να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις:

1. Να συµπληρωθεί ο πίνακας (Α΄ κλίση ουσιαστικών και επιθέτων):
ΕΝΙΚΟΣ
Γενική

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
Δοτική

Αιτιατική

Κλητική

Ονομαστική

Αιτιατική

νίκη
ἰδιώτης
ἐπιµέλεια
πεῖρα
Σπαρτιάτης
ὁπλίτης
θύτης
ἔνδεια
δουλεία
ἡ δικαία
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2. Να συµπληρωθεί ο πίνακας (Β΄ κλίση ουσιαστικών και επιθέτων)
ΕΝΙΚΟΣ
Γενική

Δοτική

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
Αιτιατική

Κλητική

Ονοµαστική

Αιτιατική

τό φῦλον
τό αἴτιον
τό γενναῖον
ὁ µῦθος
τό ἆθλον
ἡ παρθένος
ὁ περίπλους
ὁ νοῦς
ὁ εὔνους

3. Να συµπληρωθούν οι πτώσεις των παρακάτω ονοµάτων (Γ΄ κλίση

ΕΝΙΚΟΣ
Γενική

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
Δοτική

Αιτιατική

Κλητική

Ονοµαστική

Αιτιατική

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ
ὁ Τρώς
ἡ ἰσχύς
ὁ ἱερεύς
τό ἄστυ
τό ἥµισυ
ὁ πῆχυς
ἡ δίπηχυς
ὁ βότρυς
ὁ εὔβοτρυς
ἡ πρᾶξις

ουσιαστικών – επιθέτων)
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Α. Στις ακόλουθες προτάσεις:
1. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι.
2. Να βρεθούν τα υποκείμενα ΟΛΩΝ των ρηματικών τύπων.
•
•
•
•

Ἐγκράτεια καλόν τε κἀγαθὸν ἀνδρὶ κτῆμά ἐστιν.
Συμβαίνει τόν ὄλβιον ἄνδρα πένητα γενέσθαι.
Ἔπεμψαν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἕνδεκα ἄνδρας Σπαρτιατῶν συμβούλους
Ἀστυόχῳ.
Λύσανδρος παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσα Ἀθηναίων.

Β. Να βρεθούν τα υποκείμενα και τα αντικείμενα των υπογραμμισμένων
όρων:
•
•
•
•
•
•
•

Δαρεῖος ναυσί δέ τῆς θαλάττης ἐκράτει καί τῶν νήσων.
Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς
πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται.
Πληρώσαντες Ἀθηναῖοι τήν ναῦν ἐπιτηδείων ἔπλεον εἰς Κέρκυραν.
Ὅμηρος τόν τῶν ἀνθρώπων βίον τοῖς φύλλοις τῶν δένδρων ὁμοιοῖ.
Δεόμεθα ὑμῶν ἐᾶσαι ἡμᾶς εἰρήνην ποιήσασθαι.
Ὅστις τούτοις, οὗς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, φθονεῖ, κακός ἐστίν.
Τί ἐμποδών ἐστι μὴ οὐχὶ ἡμᾶς ἀποθανεῖν τὰ δεινότατα παθόντας;

Γ. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των υπογραμμισμένων όρων:
•
•
•
•
•

Κῦρος ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλέυων τοῖς Ἕλλησιν.
Ἀρταξέρξου βασιλεύοντος Κῦρος ἐπί Σοῦσα ἐστράτευσεν.
Λακεδαιμόνιοι βουλόμενοι τόν τόπον τοῦτον παραλαβεῖν ἐποίησαν
συμμαχίαν.
Κατέλιπον αὐτόν φυλάττειν τό στρατόπεδον.
Ἀλκιβιάδης ἀνέβη ἐπί τό ὄρος οὐδενός κωλύοντος.

Δ. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον τύπο που σας δίνεται στην
παρένθεση στη σωστή <πλάγια> πτώση:
α) Τό ἀνθρώπινον γένος μετέχει …………………………… (ἀθανασία).
β) Οἱ θεοί οὔκ ἀμελοῦσι ………………………… (οἱ ποιοῦντες) ἀνόσια.
γ) Τόν ἄνθρωπον δεῖ …………………………… (πολλοί μόχθοι) μοχθεῖν.
δ) Ἡ χῶρα ὅμορος ………………………… (ἡ Ἑλλάς) ἐστί.
ε) Καί τοῖς θηρίοις ἐγγίγνεται πόθος ………………………… (ὁ σύντροφος).
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ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
• Εισαγωγή:
Η λατινική γλώσσα, η γένεση της ρωµαϊκής λογοτεχνίας, εποχές της
ρωµαϊκής

λογοτεχνίας,

γενικά

χαρακτηριστικά

της

ρωµαϊκής

λογοτεχνίας, κλασσική εποχή. σελ.9-12 και 14-15 (Να ληφθούν υπόψη οι
φωτοτυπηµένες ερωτήσεις που έχουν δοθεί σχετικά µε την εισαγωγή).
•

Μεταφράσεις:

Κείµενα 1-6

• Γραµµατική:
•

Ουσιαστικά Α΄, Β΄, Γ΄

•

Επίθετα Β΄ κλίσης

•

Ρήµατα Α΄ , Β΄ , Γ΄ & Δ΄ συζυγίας (οριστική ενεργητικής φωνής)

•

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων (που περιέχονται στα κείµενα 1-6)

•

Αντωνυµίες: προσωπική αντωνυµία, κτητική αντωνυµία, δεικτική
αντωνυµία (ille,-a,-ud, is, ea, id), Αναφορική αντωνυµία (qui, quae,quod)
δεικτική αντωνυµία (hic, haec, hoc),

•

Το ρήµα sum (ενεστώτας, παρατατικός, µέλλοντας, παρακείµενος &
αρχικοί χρόνοι)

• Συντακτικό
•

η σύνταξη του απαρεµφάτου

•

το φαινόµενο της αυτοπάθειας και αλληλοπάθειας.
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η συντακτική ανάλυση και γενικά οι συντακτικές παρατηρήσεις των
κειµένων 1-6

• Ετυµολογία
Να µελετήσετε τις ετυµολογικές ασκήσεις των κειµένων 1-6.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1
•

Να

εντοπίσετε τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου και να

γράψετε τις πλάγιες πτώσεις τους και στους δύο αριθµούς.
•

Να κλίνετε το κύριο όνοµα Ovidius

•

Να κλίνετε και στους δύο αριθµούς τις συνεκφορές : fortunam

adversam, incolis barbaris, terra gelida
•

Να κλιθούν στην οριστική ενεστώτα και παρατατικού τα παρακάτω

ρήµατα: deplorat, excruciant, repugnat.
•

Nα συµπληρωθούν οι τύποι του sum στις φράσεις:

Tu poeta ………………..
Vos poetae…………….
Ego poeta………………
Ille poeta…………………
Nos poetae………………
Illi poetae………………

•

Να µεταφραστεί στα λατινικά η πρόταση:

Η αντίξοη τύχη βασανίζει τον ποιητή
………………………………………………………………………………………
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•

Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις:

querelarum …………………………………………………..........................
adversam………………………………………………….................................
epistulis……………………………………………………................................
Romam.........................................................................................................

ΜΑΘΗΜΑ 2
•

Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά: filius, socius, insidias, Aeneas,

Anchisa, regina
•

Να κλιθεί και στους δύο αριθµούς η συνεκφορά: novam patriam

•

Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρηµάτων: est, renarrat, expugnat.

•

Να συµπληρωθούν τα κενά

µε το σωστό τύπο της

λέξης

που

βρίσκεται στην παρένθεση
α) Poeta sociis ……………renarrat (miseriae)
β) Graeci Troiam ………………expugnant. (insidiae)
γ) Aeneas cum…………….ad Italiam navigat. (filius)
•

Να µεταφραστεί στα λατινικά η πρόταση:

Ο Αινείας ταξιδεύει στη θάλασσα µε τους συντρόφους του προς την
Ιταλία.
……………………………………………………………………………………

ΜΑΘΗΜΑ 3
•

Να

κλιθούν

τα

παρακάτω

ουσιαστικά:Cepheus,

Cassiope,

Andromedam, Nymphis, oraculum, deo, pennatis
•

Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρηµάτων:urget, nocet, placet,

liberat, stupet.
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Να κλιθεί ο ενεστώτας και ο παρατατικός των ρηµάτων: habent,

gaudent, respondet.
•

Να κλιθούν και στους δύο αριθµούς οι συνεκφορές: regia hostia,

calceis pennatis
•

Να γίνει συντακτική ανάλυση της πρότασης: «Cassiope, superba

forma sua, cum Nymphis se comparat»
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………

•

Να συµπληρωθούν οι σωστοί τύποι των ουσιαστικών και επιθέτων

Nymph………

Cassiopen non amant

Belua Neptun……… incol…….. nocet.
Incolae (αρς) barbar…….. sunt.
Deo regi…… hosti……. dant. (do = δίνω)
Perseus calce………..
•

Να

(πληθ) pennat……………habet.

γίνει συντακτική αναγνώριση των τύπων:ad oram, puellae,

hasta.
•

Να µεταφραστεί στα λατινικά η πρόταση:
Ο

Περσέας

καταφθάνει

πετώντας

στην

Αιθιοπία

και

ελευθερώνει την κόρη του Κηφέα.
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

ΜΑΘΗΜΑ 4
•

Να κλιθούν τα ουσιαστικά:pericula, beneficiis, bello, ingenium,

supliciis, sapientiam.
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Να κλιθούν στον ενεστώτα και τον παρατατικό τα ρήµατα: erat,

parabant, curabant, consultabant.
•

Να κλιθεί στον ενικό και στον πληθυντικό η πρόταση:

Ego magnificus eram (αντωνυµία , επίθετο, ρήµα)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

•

α) Να εντοπίσετε σε ποια φράση του κειµένου έχουµε αλληλοπάθεια

β) να µεταφραστούν στα λατινικά οι τύποι:
Αλληλοβοηθιόµαστε ……………………………………………………………
Αλληλοβοηθιέστε………………………………………………………………
Αλληλοβοηθιούνται……………………………………………………………
•

Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι τύποι:

in bello…………………………………………………………………………..
beneficiis……………………………………………………………………………
ex annis……………………………………………………………………………..
maxima……………………………………………………………………………

ΜΑΘΗΜΑ 5
•

Να κλιθούν τα ουσιαστικά: libri, vir, puer, agros, Silius, templo,

magistrum.
•

Nα κλιθούν οι συνεκφορές: ultimis annis, illis locis, animum tenerum,

poeta epicus.
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Να κλιθεί η αντωνυµία eius και στους δύο αριθµούς στο γένος που

βρίσκεται.
•

Ingenium eius fovebat: να αντικατασταθεί το eius µε τον κατάλληλο

τύπο της αντωνυµίας suus,-a,-um. Ποια η διαφορά στη σηµασία;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
•

studebat, iacebat, possidebat,sunt: α)Να κλιθεί ο ενεστώτας και ο

παρατατικός των ρηµάτων β) να γραφούν οι αρχικοί τους χρόνοι
•

Να

γίνει

συντακτική

ανάλυση

των

περιόδων

«

Eum

ut

puer…….habebat»
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ΜΑΘΗΜΑ 6
•

fons, mens, interpretes, civitate, consilium, ministri: Να κλιθούν τα

ουσιαστικά στις πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθµούς.
•

Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος.

Civitate σχηµατίζει γενική πληθυντικού civitatum

ή

civitatum &

civitatium;
Ministri σχηµατίζει ονοµαστική και γενική του ενικού ministrus,-i ή
minister, ministri;
Iudices σχηµατίζει κλητική ενικού iudex ή iudix;
Liberi είναι ονοµαστική πληθυντικού αρσενικού γένους του επιθέτου
liber, libera, liberum ή liber, libra, librum;
•

corpora nostra: Να κλιθεί η συνεκφορά και στους δύο αριθµούς.

•

continent, servant, stat: Να

κλιθούν τα ρήµατα στον ενεστώτα,

παρατατικό, µέλλοντα, παρακείµενο.
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Να συµπληρωθούν τα κενά µε τη συντακτική αναγνώριση των

λέξεων.
Libertatis είναι ……………….. στο…………………….
Aequitatis είναι……………….. στο ……………………
Civitatis είναι ………………… στο …………………….
και……………….. στο ……………………..
•

possumus: Να γραφεί το γ΄ ενικού και β΄ πληθυντικού πρόσωπο του

ενεστώτα, του παρατατικού, του µέλλοντα, του παρακειµένου.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Θα δοθούν οδηγίες στην τάξη σχετικά με την επανάληψη σας την
περίοδο των γιορτών.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !
Θ. ΠΡΙΦΤΗΣ,
Ν. ΛΥΜΠΕΡΗΣ,
Ε. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ,
Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,
Φ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ.
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