
 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΕΙ ΠΑΣΡΑ 

ΑΡΥΑΙΑ Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ (Κεξθπξατθά Θνπθπδίδε) 

Δηδ. Ειέλε Καλλά 

 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 3 ΚΕΦ. 70 

 

1. Γηα πνην ιόγν ν Θνπθπδίδεο θάλεη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ ηε δηάθξηζε 

έργω – λόγω; Πνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξείηε λα εμάγεηε γηα ηελ αμία ηνπ σο 

ηζηνξηθνύ; 

 

2. Να ζρνιηάζεηε ην ππεξβνιηθά κεγάιν πνζό (800 ηάιαληα) ηεο ππνηηζέκελεο 

θαηά ην Θνπθπδίδε εγγύεζεο ησλ πξνμέλσλ. 

 

3. Γηα πνην ιόγν έζπεπζαλ ζηελ Κέξθπξα θαη ην αζελατθό θαη ην θνξηλζηαθό 

πινίν; Πνην θιίκα δηακνξθώλεη ζηελ πόιε ε πξνπζία ηνπο; 

 

4. Να θαηαγξάςεηε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Κέξθπξα. 

 

5. Να ραξαθηεξίζεηε α) ηνλ Πεηζία θαη β) ηνπο Κεξθπξαίνπο από ηε δξάζε 

ηνπο 

 

6. Οη Κεξθπξαηνη εςεθίζαλην μύκκαρνη είλαη Αζελαίνηο: λα μαλαγξάςεηε ηελ 

πξόηαζε κεηαθέξνληαο όινπο ηνπο θιηηνύο ηύπνπο ζηνλ άιιν αξηζκό θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα αληηθαηαζηήζεηε ην ξήκα ρξνληθά 

 

7. Αξρ. ρξόλνη :αθηθλνπκαη (2), ηέκλσ (4), ρξσκαη (5), ππλζάλνκαη, θηείλσ (6) 

 

8. αθηθνκέλεο: λα γίλεη ΕΑ ζην β΄εληθό ελεζηώηα 

                           λα θιηζεί ν παξαηαηηθόο θαη ππεξζπληέιηθνο 

 

9. ρξήζαζζαη: λα θιηζεη ε νξηζηηθή ελεζηώηα θαη παξαηαηηθνύ 

 

10. εππλζάλνλην: λα γίλεη ΕΑ ζην β΄πιεζ ανξίζηνπ β΄ 

 

11. θαηέθπγνλ : λα γξαθνύλ ηα απαξέκθαηα όισλ ησλ ρξόλσλ 

 

12. σζηό – Λάζνο 

 εζηαζίαδνλ: ην γ΄εληθό επθη ανξ΄είλαη ζηαζηάζαη 

 πεπεηζκέλνη: ην γ΄εληθό νξηζη  ππεξζπλη. κθ είλαη πέπεηηαη 

 θαηαδνπινπλ – θαηαδνπιώζεηλ – θαηαδνπισζαη – θαηαδεδνπισθέλαη είλαη 

ε ζσζηή ΥΑ 

 αλζππάγεη : ην γ΄πιεζ νξηζη. ππεξζπλη. είλαη αλζππήρεη 

 ηπγράλεηλ – ηεύμεηλ – ηπρεηλ – ηεηπρεθέλαη : είλαη ε ζσζηή ΥΑ 

 ηαμάκελνη: ην β΄ελ νξηζη ανξίζηνπ κθ είλαη εηάμνπ 

 απησλ(5) : είλαη δεηθηηθή αλησλπκία 

 Δηόο:  ε θιεηηθή εληθνύ είλαη σ Ζεπ 

 

 

 



 

 

 

 

13. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα: 

 δοτική ενικού γενική πληθυντ δοτική πληθυντ 

λεώο    

άλδξεο    

ράξαθαο    

ηθέηαο    

πιεζνο    

 

14. θίινη, πινπζησηάηνπο, ηεξά,  ερζξνύο, νιίγνη: λα γίλεη δηαβάζκηζε ησλ ηύπσλ 

 

15. Με πνηεο ιέμεηο ηνπ θεθ. 70 παξνπζηάδνπλ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα νη εμήο 

λενειιεληθέο: 

λενπνκπή, αλάζηαζε, ζύλαμε, ρεηξνθξνηώ, εηζηηήξην, ραξαθηήξαο, θαηάηκεζε, 

επίηεπγκα, πξόζθπγαο, άπιεζηνο 

 

16. Να βξέηηε ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο αηρκάισηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

γξάςεηε ιέμεηο εηπκνινγηθά ζπγγελείο ησλ δύν ζπλζεηηθώλ ηεο 

 

17. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ιέμεηο εηπκνινγηθά ζπγγελείο (παξάγσγεο – 

ζύλζεηεο) ηνπ ιακβάλσ 

 Λόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη …………. ησλ ππαιιήισλ έρνπλ 

κεησζεί ζεκαληηθά 

 Ο ηαρπδξόκνο παξέδσζε ηε ζπζηεκέλε  επηζηνιή ζηα ρέξηα ηνπ …….. 

 Η γλώζε πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηα κηθξά παηδηά κε ηξόπν …….. 

ώζηε λα είλαη  θαηαλνεηή. 

 Σνλ ζεσξώ αθεξέγγπν πξόζσπν θαη απνθεύγσ ηηο ……….. καδί ηνπ. 

 Έδσζαλ ηελ παιηά κνλνθαηνηθία αληηπαξνρή ζηνλ ……….. γηα λα 

ρηίζεη πνιπθαηνηθία 

 Σν ……….. άηνκν γίλεηαη ζεβαζηό από όινπο ιόγσ ηεο άκεκπηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

 Σν ιεμηθό απηό είλαη πνιύ ελεκεξσκέλν γηαηί έρεη κεγάιν αξηζκό 

………… 

 Μεηά ηηο κάρεο νη  νκεξηθνί ήξσεο αθηέξσλαλ ζηνπο ζενύο έλα κέξνο 

από ηα …………. ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΕΙ ΠΑΣΡΑ 

ΑΡΥΑΙΑ Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ (Κεξθπξατθά Θνπθπδίδε) 

Δηδ. Ειέλε Καλλά 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 3 ΚΕΦ. 74 

 

1. Να εμεγήζεηε γηα πνηνπο ιόγνπο νη νιηγαξρηθνί πξνέβεζαλ ζε εκπξεζκό ηεο 

πεξηνρήο γύξσ από ηελ αγνξά.  

 

2. Πνηνη παξάγνληεο εμαζθάιηζαλ ηε λίθε ζηνπο δεκνθξαηηθνύο; 

 

3. Να ζρνιηάζεηε ηε ζηάζε ησλ πξεζβεπηώλ πνπ επέβαηλαλ ζην θνξηλζηαθό 

πινίν θαζώο θαη ησλ 800 κηζζνθόξσλ κεηά ηε ζύγθξνπζε θαη ηε λίθε ησλ 

δεκνθξαηηθώλ. ηελ απάληεζή ζαο λα ιάβεηε ππόςε θαη ηελ επηινγή ησλ 

ηύπσλ ππεμαλήγεην, ιαζόληεο από ην Θνπθπδίδε. 

 

4. Αξρηθνί ρξόλνη: ιείπσ, ιείπνκαη, κέλσ, θζείξσ, θζείξνκαη 

 

5. δηαιηπνύζεο: α)λα γξαθεί ν ίδηνο ηύπνο ηνπ πιεζπληηθνύ ζην ζειπθό θαη ζην 

νπδέηεξν β) λα γξαθνύλ ηα απαξέκθαηα παζεηηθήο θσλήο 

 

6.  ππνκέλνπζαη: λα γξαθεί ην β΄πιεζπληηθό επθηηθήο ελεζηώηα-κέιινληα- 

ανξίζηνπ 

 

7. δηαθζαξελαη:  λα γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ζην β΄εληθό ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ 

 

8. Να ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο: 

 γενική ενικού δοτική πληθυντικού 

ηζρύη   

πνιιά   

λαπο   

παζα   

 

9. Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο εηεξόπησηνπο πξνζδηνξηζκνύο ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 

10. βάιινπζαη: Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά κε ιέμεηο νκόξξηδεο (παξάγσγεο – 

ζύλζεηεο) 

α. Η …………….. δελ είλαη γλώξηζκα ησλ απνθαζηζηηθώλ. 

β. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ινηκνύ απνθαζίζηεθε καδηθόο ………. ησλ 

πνιηηώλ. 

γ. Καηαζθεπάζηεθε όπιν κε κεγάιν ……… 

δ. Δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηα κνλαζηήξηα επηζθεπηώλ κε άζεκλε ……….. 

ε. Ο ………. ηεο εθθιεζίαο δηαθνζκείηαη κε νιάλζηζηα παξηέξηα. 

ζη. Οη άδηθεο θαηεγνξίεο νλνκάδνληαη αιιηώο θαη ……… 

 

11. απηνβνεί: λα ζρεκαηίζεηε λέεο ζύλζεηεο ιέμεηο κε ην ά θαη ην β΄ζπλζεηηθό ηεο 

ιέμεο απηήο 

 

12.  Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο ησλ παξαθάησ ελλνηώλ (νη νξηζκνί λα είλαη 

νκόξξηδνη ηνπ ιαζόληεο) 



 απηόο πνπ δηαβάδεη θξπθά έληππν 

 παξάλνκν εκπόξην απαγνξεπκέλσλ εηδώλ 

 ηαμηδεύεη κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ρσξίο λα πιεξώλεη εηζηηήξην 

 θπλήγη ρσξίο άδεηα ή ζε απαγνξεπκέλν ηόπν ή ρξόλν 

 ππεμαίξεζε, θινπή 

 παζνινγηθόο ύπλνο βαζύο θαη ζπλερήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΕΙ ΠΑΣΡΑ 

ΑΡΥΑΙΑ Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ (Κεξθπξατθά Θνπθπδίδε) 

Δηδ. Ειέλε Καλλά 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 3 ΚΕΦ. 75 

 

1. ε ηη απνζθνπνύζε ε άθημε ηνπ Νηθόζηξαηνπ ζηελ Κέξθπξα; Ση θαηάθεξε 

ηειηθά; 

 

2. Γηα πνηνπο ιόγνπο θνβνύληαλ νη νιηγαξρηθνί πνπ θαηέθπγαλ σο ηθέηεο ζην 

ηεξό; 

 

3. Να ζθηαγξαθήζεηε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Νηθόζηξαηνπ. 

 

4. Αξρηθνί ρξόλνη: δέδνηθα/δέδηα, πέκπνκαη 

 

5. επηγηγλνκέλε: λα γξαθεί ν αληίζηνηρνο ηύπνο ηνπ αξζεληθνύ θαη ηα 

απαξέκθαηα ανξίζηνπ β΄ θαη παξαθεηκέλνπ 

 

6. θξηλαη: Ε.Α ζην β΄εληθό ανξίζηνπ α΄  ε.θ.  θαη π.θ. 

 

7. νηθεηλ: λα θιηζεί ε πξνζηαθηηθή ελεζηώηα ε.θ. 

 

8. πείζνπζηλ:  λα γξαθεί ην β΄πιεζ. νξηζη. παξαθεηκέλνπ θαη ππεξζπληειίθνπ 

κ.θ. 

 

9. θαηαιηπεηλ: Υ.Α. ζην γ΄πιεζ. επθη. ε.θ. 

 

10. μελερώξεζελ:  απαξέκθαην παξαθεηκ. ε.θ. 

 

11. δείζαληεο: Υ.Α. ζην γ΄εληθό νξηζηηθήο 

 

12. νπιηζζείο: λα γξαθεί  ε δνη. ελ- πιεζ ηνπ αξζεληθνύ θαη ζειπθνύ 

 

13. απνπεκθζσζηλ: λα γξαθεί ην ίδην πξόζσπν ηεο πξνζηαθηηθήο ζηνλ ίδην ρξόλν 

 

14. νξσληεο: λα θιηζεί ε νξηζηηθή παξαηαηηθνύ 

 

15. σζηό  - Λάζνο 

α. μύκβαζηλ: ε δνη ελ είλαη ηε μπκβάζε 

β. νί: είλαη αόξηζηε αλησλπκία 

γ. ηνπο απηνύο (ερζξνύο): είλαη δεηθηηθή αλησλπκία 

δ. ζθίζη: ν αληίζηνηρνο ηύπνο β΄πξνζώπνπ είλαη πκηλ 

ε. πιεξώζαληεο: είλαη ζπλεξεκέλν α΄ηάμεο 

ζη. ζθσλ απησλ : ν ηζνδύλακνο ηύπνο ηνπ είλαη εαπησλ 

δ. ηαύηε: ε γεληθή πιεζπληηθνύ είλαη ηνύησλ 

ε. ηη (5) : ε αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ είλαη άηηα 

 

 

16. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ιέμεηο νκόξξηδεο ηνπ αλήξ 

 Σν πινίν βπζίζηεθε …….. 



 Η ζπκπεξηθνξά πνπ ηαηξηάδεη ζε άλδξα ιέγεηαη …….. 

 Μεηά από έλαλ αηκαηεξό πόιεκν κπνξεί λα παξαηεξεζεί ……….. 

 ε κηα …………. θνηλσλία ε ζέζε ησλ γπλαηθώλ είλαη ππνδεέζηεξε 

 Σα πνιεκηθά πινία ……….. κε εκπεηξνπόιεκα πιεξώκαηα. 

 

17. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ιέμεηο νκόξξηδεο ηνπ πέκπσ 

 Ο επηηεδεπκέλνο ιόγνο είλαη ζπλήζσο ………. 

 ε πνιιέο αλαηνιηθέο ρώξεο νη γπλαίθεο πνπ δηαπξάηηνπλ κνηρεία …….. 

 Ο γηαηξόο έδσζε ζηνλ αζζελή ……….. ζεκείσκα γηα λα εγθξηζεί ε 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία 

 Σν λέν αεξνπιαλνθόξν ηνπ πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ θαηέπιεπζε ζηνλ 

Πεηξαηά ζπλνδεπόκελν από κεγάιε ……….. 

 Σα ρειηδόληα απνηεινύλ ……………… ηεο Άλνημεο 

 

18. Να γξάςεηε ηα νπζηαζηηθά ή επίζεηα πνπ νξίδνληαη κε ηνπο παξαθάησ 

νξηζκνύο (νη ιέμεηο πνπ ζα γξάςεηε λα είλαη νκόξξηδεο ηνπ ηπγράλσ 

 αίζνπζα ζπγθεληξώζεσλ ή ζπλαληήζεσλ ζε ίδξπκα ή ιέζρε 

 αζήκαλην, αλάμην πξόζσπν πνπ θαηά ηύρε αλαδείρζεθε 

 απηόο επηδηώθεη ηελ επηηπρία θαη ην γξήγνξν πινπηηζκό θαη κε αλήζηθα 

κέζα πνιιέο θνξέο 

 ζπλνκηιία θαηά ηελ νπνία ζεκαληηθό πξόζσπν απαληά ζε εξσηήζεηο 

δεκνζηνγξάθνπ 

 

 
 

 


