
Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα –  Τρόποσ εξζταςθσ 

Για τθν εξζταςθ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλώςςασ και Γραμματείασ ςτθν Α’ τάξθ Ημεριςιου 

και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, δίνεται ςτουσ μακθτζσ ςε φωτοαντίγραφο:  

α) απόςπαςμα κειμζνου, διδαγμζνου από το πρωτότυπο, 12-20 ςτίχων, με νοθματικι 

ςυνοχι,  

β) απόςπαςμα κείμενου, διδαγμζνου από μετάφραςθ, και ηθτείται:  

α) να μεταφράςουν ςτθ Νζα Ελλθνικι ζνα τμιμα του πρωτότυπου κειμζνου οκτώ ζωσ δζκα 

(8-10) ςτίχων. 

 β) να απαντιςουν ςε: 

 i. τρεισ (3) ερωτιςεισ ερμθνευτικζσ που μπορεί να αναφζρονται ςε ιδζεσ, αξίεσ, 

προβλιματα, ςτθ ςτάςθ, ςτο ικοσ ι ςτον χαρακτιρα προςώπων, ςτο ιςτορικό, κοινωνικό, 

πολιτιςτικό πλαίςιο τθσ εποχισ τθσ ςυγγραφισ του ζργου, ςτθ δομι του κειμζνου, ςε 

υφολογικά και αιςκθτικά κζματα. Οι δφο (2) από τισ ερωτιςεισ αυτζσ αναφζρονται ςτο 

απόςπαςμα κειμζνου, διδαγμζνου από το πρωτότυπο, και θ τρίτθ ςτο τμιμα του 

διδαγμζνου από μετάφραςθ κειμζνου ςε ςυςχετιςμό με το παραπάνω εξεταηόμενο 

πρωτότυπο απόςπαςμα. 

ii. μία (1) ερώτθςθ λεξιλογικι-ςθμαςιολογικι που αναφζρεται ςτθν παραγωγι και ςφνκεςθ 

λζξεων τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςε ομόρριηεσ λζξεισ, ςε απλζσ ι ςφνκετεσ, ςτθ ςφνδεςθ 

λζξεων τθσ Αρχαίασ και τθσ Νζασ Ελλθνικισ, ςτθ διατιρθςθ ι ςτθν αλλαγι τθσ ςθμαςίασ 

τουσ, ςε ςυνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ.  

iii. μία (1) ερώτθςθ γραμματικισ.  

iv. μία (1) ερώτθςθ ςυντακτικοφ.  

v. μία (1) ερώτθςθ κλειςτοφ τφπου (ςωςτό ι λάκοσ, πολλαπλισ επιλογισ, αντιςτοίχιςθσ, 

κ.ά.) που αναφζρεται ςτο γραμματειακό είδοσ του κειμζνου, ςτον ςυγγραφζα ι ςτο ζργο 

του.  

Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «ii», «iii» και «iv» μπορεί να αναλφονται ςε δφο (2) 

ιςοδφναμα βακμολογικώσ υποερωτιματα. Η μετάφραςθ βακμολογείται με τριάντα (30) 

μονάδεσ και κακεμιά από τισ επτά (7) ερωτιςεισ με δζκα (10) μονάδεσ. 

Το διδαγμζνο κείμενο από το πρωτότυπο, και, μαηί με αυτό, το οριηόμενο προσ 

μετάφραςθ τμιμα του, θ λεξιλογικι-ςθμαςιολογικι ερώτθςθ υπό το ςτοιχείο «β, ii» και 

θ ερώτθςθ υπό το ςτοιχείο «β, v» επιλζγονται από τθν Τράπεηα Θεμάτων.  

Οι υπόλοιπεσ ερωτιςεισ, κακώσ και το απόςπαςμα του διδαγμζνου από μετάφραςθ 

κειμζνου ορίηονται από τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ. 


