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ΚΕΙΜΕΝΟ
Κατά δέ την ἐς Ὀλυμπίαν ὁδόν ἔστιν ὄρος πέτραις ὑψηλαῖς ἀπότομον, Τυπαῖον
καλούμενον. Κατά τούτου τάς γυναῖκας Ἠλείοις ἐστίν ὠθεῖν νόμος, ἤν
φωραθῶσιν ἐς τόν ἀγῶνα ἐλθοῦσαι τόν Ὀλυμπικόν ἤ καί ὅλως ἐν ταῖς
ἀπειρημέναις σφίσιν ἡμέραις διαβᾶσαι τόν Ἀλφειόν. Οὐ μήν οὐδέ ἁλῶναι
λέγουσιν οὐδεμίαν, ὅτι μή Καλλιπάτειραν μόνην, ἤ ὑπό τινων καί Φερενίκη
καλεῖται. Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρός, ἐξεικάσασα αὑτήν τά πάντα
ἀνδρί γυμναστῇ, ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τόν υἱόν μαχούμενον νικῶντος δέ τόν
Πεισιρόδου, τό ἔρυμα ἐν ᾧ τούς γυμναστάς ἔχουσιν ἀπειλημμένους, τοῦτο
ὑπερπηδῶσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη. Φωραθείσης δέ ὅτι εἴη γυνή, ταύτην
ἀφιᾶσιν ἀζήμιον καί τῷ πατρί καί ἀδελφοῖς αὐτῆς καί τῷ παιδί αἰδῶ νέμοντες –
ὑπῆρχον δη ἅπασιν αὐτοῖς Ὀλυμπικαί νῖκαι– ἐποίησαν δέ νόμον ἐς το ἔπειτα ἐπί
τοῖς γυμνασταῖς γυμνούς σφᾶς ἐς τόν ἀγῶνα ἐσέρχεσθαι.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 5.6.7-8 (διασκευή)
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1.
Ποιος νόμος ίσχυε στους Ηλείους για όποια έγγαμη γυναίκα διέβαινε τον Αλφειό
κατά τον χρόνο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων;
(Μονάδες 15)
2.
Ποιος νόμος ψηφίστηκε από τους ελλανοδίκες μετά από όσα συνέβησαν με την
Καλλιπάτειρα;
(Μονάδες 15)
Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ
1.
Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις που σας δίνονται :
ανυπόφορη , λαχειοφόρο , φερέφωνο , φοροφυγάδες.
•
Δεν έχει δική του γνώμη, είναι __________του αφεντικού του.
•
Οι _____________πλήττουν την οικονομία της χώρας.
•
Η ζέστη στο κέντρο της πόλης είναι__________. Έφτασε τους 40 βαθμούς!
•
Ο σύλλογος μας οργάνωσε __________αγορά για τη συγκέντρωση χρημάτων.
(Μονάδες 4)
2.
Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τις συνώνυμες τους.
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
αξιόπιστος
επιφέρω
ανηφορικος
διηνεκής
περιζήτητος
ανυπόφορος
αφόρητος
διαφορετικός
έκφραση
πολύφερνος
μαντατοφόρος
φερέγγυος

ορμητικός
αδιάκοπος
αλλιώτικος
προκαλώ

εκφορά
ανωφερής
παράφορος
αγγελιαφόρος
(Μονάδες 10)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
1.
τῷ πατρί :Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών.
(Μονάδες 8)
2.
τό ἀσθενές σῶμα :Να κλιθεί και στους 2 αριθμούς
(Μονάδες 10)
3.
ἀποκοπτόμεθα , τάττεται : Να γίνει χρονική αντικατάσταση.
(Μονάδες 12)
4.
διώκω: Να κλιθεί η Υποτακτική Αορίστου.
(Μονάδες 6)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Να βρείτε τα Υποκείμενα των υπογραμμισμένων μετοχών του κειμένου.
(Μονάδες 20)

Καλή Επιτυχία!!!

