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Αρχαία Ελληνικά B΄ Γυμνασίου 

 

1. Πώς ονομάζεται το σύμβολο που 

βρίσκεται πάνω από το πρώτο γράμμα 

στη λέξη «ἑταῖρος»; 

α. ψιλή 

β. δασεία 

γ. οξεία 

δ. περισπωμένη 

 

2. Ποια από τις ακόλουθες λέξεις έχει 

ορθό πνεύμα; 

α. Ἠρακλῆς 

β. ὔβρις 

γ. ἱστορία 

δ. Ἐλλὰς 

 

3. Ποια από τις ακόλουθες λέξεις έχει 

ορθό τόνο; 

α. διδᾶσκαλος 

β. δῶρου 

γ. κήπος 

δ. λέγω 

 

4. Να μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό 

το υπογραμμισμένο ουσιαστικό. 

Λύκος λιμώττων περιῄει ζητῶν τροφήν. 

α. τροφῆς 

β. τροφῶν 

γ. τροφάς 

δ. τροφαῖς 

 

5. Να μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό 

το υπογραμμισμένο ουσιαστικό. 

Τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπιδώσω σε τῷ λύκῳ. 

α. τοῖς λύκοις 

β. τοὺς λύκους 

γ. τῶν λύκων 

δ. οἱ λύκοι  

 

6. Να μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό 

το υπογραμμισμένο ουσιαστικό. 

Ἐπὶ τοὺς πολεμίους στρατευσόμεθα. 

α. τοῦ πολεμίου 

β. τὸν πολέμιον 

γ. τῷ πολεμίῳ 

δ. τοῖς πολεμίοις 

 

7. Να συμπληρώσετε με τον ορθό τύπο 

του ουσιαστικού.  

Ἀπὸ τῆς αὐτῆς ........ ἔφαγες. 

α. τραπέζης 

β. τράπεζας 

γ. τραπέζῃ 

δ. τράπεζαν 

 

8. Να συμπληρώσετε με τον ορθό τύπο 

του ουσιαστικού. 

Τοῦτο τοῦ ........ ἔργον ἐστίν. 

α. ποιητῆ 

β. ποιητᾶ 

γ. ποιητῶν 

δ. ποιητοῦ 

 

9. Ὑμεῖς ἄλκιμοι νεανίαι ........ . (εἰμί, 

Ενεστώτας) 

α. ἐσμέν 

β. ἐστέ 

γ. εἰσί 

δ. εἶ 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, Υ.Π.Π.Α.Ν.  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020  



2 
 

10. Να μεταφέρετε το ρήμα στον Μέλλοντα.  

Ἡ μουσικὴ παιδεύει τοὺς νέους. 

α. θα παιδέψει  

β. θα παιδεύσει  

γ. παιδεύσει  

δ. παιδέψει 

 

11. Οἱ μαθηταὶ ........ πρὸς τὴν αἴθουσαν. 

(βαδίζω, Ενεστώτας) 

α. βαδίζουν 

β. βαδίσουν 

γ. βαδίσουσι 

δ. βαδίζουσι 

 

12. Σὺ ........ τοὺς ἄρχοντας ταῦτα 

ποιεῖν. (πείθω, Αόριστος) 

α. ἔπεισας 

β. ἔπειθες 

γ. πείσεις 

δ. ἔπεισες 

 

13. Οἱ στρατιῶται ........ τοὺς 

πολεμίους. (διώκω, Παρατατικός) 

α. ἐδίωξαν 

β. ἐδίωκαν 

γ. ἐδίωκον 

δ. ἐδιώκασιν 

 

14. Να μεταφέρετε στον Υπερσυντέλικο 

το υπογραμμισμένο ρήμα.  

Πολλὰς ἀσκήσεις λέλυκα.  

α. λέλυκας 

β. ἐλελύκειν 

γ. ἐλελύκει 

δ. λελύκαμεν 

 

15. Αἱ πόλεις κακῶν ..... . (παύομαι, 

Ενεστώτας) 

α. παύουσι 

β. παύσονται 

γ. παύσουσι 

δ. παύονται 

 

16. Να εντοπίσετε τον τύπο που ζητείται: 

παιδεύομαι: β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού 

Παρατατικού 

α. ἐπαιδευόμην 

β. ἐπαιδεύου 

γ. ἐπαιδευσάμην 

δ. ἐπαιδεύσω 

 

17. Σὺ ........ ὑπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων. 

(βλάπτομαι, Μέλλοντας) 

α. βλάψῃ 

β. βλάπτεις 

γ. βλάπτεσαι 

δ. βλάψεσαι  

 

18. Οὗτος τὴν εὐθεῖαν ὁδόν ........ . 

(πορεύομαι, Αόριστος) 

α. ἐπορεύσω 

β. ἐπορεύετο 

γ. ἐπορεύου 

δ. ἐπορεύσατο 

 

19. Να μεταφέρετε το ρήμα στον αντίθετο 

αριθμό: Ἐγὼ ἔσομαι ἐν τῇ οἰκίᾳ. 

α. ἔσῃ 

β. ἔσεσθε 

γ. ἔσται 

δ. ἐσόμεθα 
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20. Τιμῶμεν τὸ τῶν ........ γένος. (δίκαιος) 

α. δικαίων 

β. δίκαιων 

γ. δίκαιον 

δ. δικαίους 

 

21. Πάντες θαυμάζουσι τὴν ........ πόλιν. 

(ἔνδοξος)  

α. ἔνδοξη 

β. ἔνδοξην 

γ. ἔνδοξον 

δ. ἐνδόξῃ 

 

22. Να μεταφέρετε το απαρέμφατο στον 

Αόριστο.  

Ἀκούομεν τοὺς πολίτας πείθεσθαι τοῖς 

νόμοις. 

α. πείσεσθαι 

β. πείσασθαι 

γ. πείσειν 

δ. πεῖσαι 

 

23. Οἱ σύμμαχοι δέκα ναῦς ἔμελλον ........ . 

(πέμπω, απαρέμφατο Μέλλοντα) 

α. πέμψασθαι 

β. πέμψαι 

γ. πέμψειν 

δ. πέμψεσθαι 

 

24.  Να εντοπίσετε τον τύπο που ζητείται: 

εἰμί: απαρέμφατο Μέλλοντα 

α. εἶναι 

β. εἶμαι 

γ. ἔσεσθαι 

δ. ἔσειν 

 

25. Να προσδιορίσετε το είδος του 

απαρεμφάτου.  

Τίς ἀγορεύειν βούλεται; 

α. Άναρθρο 

β. Έναρθρο 

 

26. Να προσδιορίσετε το είδος του 

απαρεμφάτου.  

Ἔλεγον δίκαιοι εἶναι.   

α. Ειδικό 

β. Τελικό 

 

27. Νομίζομεν ὑμᾶς πιστοὺς φίλους εἶναι. 

Σε αυτό το παράδειγμα έχουμε ........ . 

α. ταυτοπροσωπία 

β. ετεροπροσωπία 

 

28. Οἱ Ἀθηναῖοι λέγουσι τὸν Δημοσθένη 

καλόν πολίτην εἶναι.  

Τι είναι συντακτικά το «τὸν Δημοσθένη»; 

α. Υποκείμενο του ρήματος λέγουσι 

β. Αντικείμενο του ρήματος λέγουσι 

γ. Υποκείμενο του απαρεμφάτου εἶναι 

 

29. Οἱ ἀδύνατοι οὐ δύνανται ἱππεύειν.  

Σε αυτό το παράδειγμα έχουμε ........ . 

α. ταυτοπροσωπία 

β. ετεροπροσωπία 

 

30. Ποιο είναι το αντικείμενο του 

απαρεμφάτου στην ακόλουθη πρόταση; 

Σὺ λέγεις τοὺς μαθητὰς δίκαια πράττειν. 

α. Σὺ  

β. λέγεις  

γ. τοὺς μαθητὰς  

δ. δίκαια 


