Αρχαία Άγνωστο Β Λυκείου Προσανατολισμός

Ονοματεπώνυμο :

Βάνα Λεοντίου – Φιλόλογος

Βαθμός :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΝΩΣΤΟ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Πλάτωνος, Γοργίας, 483 b – d

Ἀλλ᾿ οἶμαι οἱ τιθέμενοι τοὺς νόμους οἱ ἀσθενεῖς ἄνθρωποί εἰσιν καὶ οἱ πολλοί. Πρὸς αὑτοὺς
οὖν καὶ τὸ αὑτοῖς συμφέρον τούς τε νόμους τίθενται καὶ τοὺς ἐπαίνους ἐπαινοῦσιν καὶ τοὺς
ψόγους ψέγουσιν· ἐκφοβοῦντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους τῶν ἀνθρώπων καὶ δυνατοὺς ὄντας
πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσιν, λέγουσιν ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν,
καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν ἔχειν· ἀγαπῶσι γὰρ οἶμαι αὐτοὶ ἂν τὸ
ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες. Διὰ ταῦτα δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο ἄδικον καὶ αἰσχρὸν λέγεται, τὸ
πλέον ζητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν· ἡ δέ γε οἶμαι φύσις αὐτὴ
ἀποφαίνει αὐτό, ὅτι δίκαιόν ἐστιν τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτερον
τοῦ ἀδυνατωτέρου.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
τίθεμαι νόμον = νομοθετώ
ψέγω τινὰ = κατηγορώ
ἐρρωμένος (ως επίθετο) = δυνατός, υγιής
πλέον ἔχω τινὸς = πλεονεκτώ – βρίσκομαι σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι άλλου,
νόμῳ = κατά συνθήκη, κατά σύμβαση
ἀποφαίνω τι = αποδεικνύω

Α. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο σε δόκιμη νέα ελληνική.
[ΜΟΝΑΔΕΣ 20]

Β. 1Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις
τοὺς ἐπαίνους:
τῶν ἀνθρώπων:
φαυλότεροι:
τὸν ἀμείνω:
πλέον ἔχειν:
[ΜΟΝΑΔΕΣ 5]

Β.2 Να αναγνωριστεί η πρόταση: <<ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσιν>>
[ΜΟΝΑΔΕΣ 5]
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Γ. 1.Να γράψετε τον τύπο που ζητείται:
οἱ ἀσθενεῖς : γενική ενικού
τοὺς ψόγους :δοτική πληθυντικού
τοῦτό: ονομαστική πληθυντικού και
δοτική πληθυντικού
φύσις: δοτική ενικού
[ΜΟΝΑΔΕΣ 5]

Γ.2. .Να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

ἐπαινοῦσιν: απαρέμφατο ενεστώτα:
ἀγαπῶσι: ευκτική ενεστώτα γ΄ πληθυντικό:
ἔχειν: προστακτική αορίστου Β΄, β΄ενικό:
λέγουσιν: υποτακτική παθητικού αορίστου β΄πληθυντικό:
ἐστιν: μετοχή αορίστου Β΄, θηλυκό, ονομαστική ενικού:
[ΜΟΝΑΔΕΣ 5]
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