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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

(18-11-2017)
πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς
πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται. Ὧν ἕνεκα καὶ πρῶτον καὶ ὕστατον καὶ διὰ
παντὸς πᾶσαν πάντως προθυμίαν πειρᾶσθε ἔχειν ὅπως μάλιστα μὲν
ὑπερβαλεῖσθε καὶ ἡμᾶς καὶ τοὺς πρόσθεν εὐκλείᾳ· εἰ δὲ μή, ἴστε ὡς ἡμῖν,
ἂν μὲν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη αἰσχύνην φέρει, ἡ δὲ ἧττα, ἐὰν
ἡττώμεθα, εὐδαιμονίαν. Μάλιστα δ' ἂν νικῴμεθα καὶ ὑμεῖς νικῴητε, εἰ
παρασκευάσαισθε τῇ τῶν προγόνων δόξῃ μὴ καταχρησόμενοι μηδ'
ἀναλώσοντες αὐτήν, γνόντες ὅτι ἀνδρὶ οἰομένῳ τὶ εἶναι οὐκ ἔστιν αἴσχιον
οὐδὲν ἢ παρέχειν ἑαυτὸν τιμώμενον μὴ δι' ἑαυτὸν ἀλλὰ διὰ δόξαν
προγόνων.
Πλάτωνα, Μενέξενος, 246e-247b

Λεξιλόγιο
 φαίνομαι: αποδεικνύομαι
 πειράομαι-ῶμαι: προσπαθώ
 ὑπερβάλλομαι: ξεπερνώ
 ἀναλόω-ῶ: ξοδεύω
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.
(Μονάδες 20)
2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται:
 πᾶσα: γενική πληθυντικού αριθμού.
 ἧττα: γενική ενικού αριθμού.
 γνόντες: ονομαστική ενικού αριθμού.
 ἀνδρὶ: κλητική ενικού αριθμού.
 αἴσχιον: το επίρρημα στο θετικό βαθμό.
(Μονάδες 5)

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
 πειρᾶσθε: β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής στο χρόνο και στη φωνή που
βρίσκεται.
 ἴστε: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται.
 καταχρησόμενοι: γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα στη φωνή που
βρίσκεται.
 γνόντες: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής και β΄ ενικό πρόσωπο
προστακτικής στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται.
(Μονάδες 5)
4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:
 πανουργία: ……………..…..………….…... στο ……..…..………….……...…..
 εὐκλείᾳ: ………….………….……...……... στο ……..……...…………………...
 ἡμῖν: ……..……..………….…...………..στο .........................….……..…..………
 τῇ τῶν προγόνων: ……..…....………….……στο ………...…………...……….
 καταχρησόμενοι:……..……….…..……..…..... στο………..………..………….
(Μονάδες 5)
5. «πειρᾶσθε, ὑπερβαλεῖσθε»: να βρείτε σε ποιες προτάσεις ανήκουν τα
ρήματα αυτά, να δώσετε δηλαδή τα ακριβή όρια των προτάσεων και να
χαρακτηρίσετε πλήρως το είδος τους.
(Μονάδες 3)
6. «ἂν μὲν νικῶμεν…φέρει»: να βρεθεί το είδος του υποθετικού λόγου και
να μεταγραφεί ώστε να δηλώνει το μη πραγματικό.
(Μονάδες 2)

Ευχόμαστε Επιτυχία!

