
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1.  Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση60 (15΄) 

Στοιχεία µαθητή 

Ονοµατεπώνυµο:  ............................................................................................ 

Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µάθηµα κατεύθυνσης) 

Τάξη: ......................................  Ηµεροµηνία : ............................................... 

 

∆ιδακτική ενότητα 10η: Το δαχτυλίδι του Γύγη (360 b-d) 

 

Α.  Κείµενο: (δίνεται το κείµενο όλης της  ενότητας)  

 

Β. Ερωτήσεις 

1. Να µεταφράσετε το χωρίο: Οὕτω δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον τοῦ 
ἑτέρου ποιοῖ … οἷός τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. 
..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

Μονάδες 6 

 

                                                           
60  Σύµφωνα µε το Π.∆. για την αξιολόγηση των µαθητών της θεωρητικής κατεύθυνσης 

στην αρχαία ελληνική γραµµατεία και γλώσσα οι µονάδες κατανέµονται αναλογικά ως 
εξής : µετάφραση διδαγµένου κειµένου 10%, µετάφραση αδίδακτου 20%, ερµηνευτικές 
ερωτήσεις (δύο ή τρεις)  30%, γραµµατολογική 10%, λεξιλογική 10%, γραµµατική 10%, 
συντακτική 10%. Οι δύο τελευταίες είναι ερωτήσεις στο αδίδακτο κείµενο, ενώ όλες οι 
άλλες στο διδαγµένο. Η µία ερµηνευτική ερώτηση µπορεί να είναι από διδαγµένο 
κείµενο µεταφρασµένο, που δίνεται βέβαια στους µαθητές. Όταν δεν περιλαµβάνονται 
στην ύλη κείµενα από µετάφραση (όπως στην Πολιτεία), τότε οι ερµηνευτικές ερωτήσεις 
είναι δύο µε 15% η καθεµία. Όλες τις ερωτήσεις τις συµπεριλάβαµε µόνο στο κριτήριο 
αρ. 3, σε ευρύτερη ενότητα. Στα άλλα κριτήρια, ιδίως στο ολιγόλεπτης διάρκειας, η 
κατανοµή των µονάδων δεν µπορούσε να ακολουθεί ακριβώς το Π.∆. Χρησιµοποιήσαµε 
το ίδιο κείµενο για όλα τα κριτήρια µε προσθήκη ερωτήσεων για να φαίνεται ευκρινώς 
η διαφοροποίηση των στόχων σε σχέση µε το χρόνο.  
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2. Α. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να αποδίδουν το 

νόηµα των επιχειρηµάτων του Γλαύκωνος.  

Ο Γλαύκων υποστήριξε ότι: 

α) Αν δεν υπήρχε ο φόβος της τιµωρίας, δίκαιοι και άδικοι ……………… 

β) Όποιον, ενώ µπορεί να αδικεί, δεν θέλει να αδικήσει ούτε να 

αγγίξει ξένα πράγµατα, τον θεωρούν όλοι ……………… 

γ) Όλοι πιστεύουν ότι η αδικία  ……………… από τη δικαιοσύνη. 

Β. Να διατυπώσετε την άποψή σας για ένα από τα επιχειρήµατα αυτά.  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Μονάδες 7 

 

3.  Οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος υποστηρίζει ο Γλαύκων αντίθετα µε τον Σωκράτη 

που πίστευε ότι οὐδεὶς ἑκὼν κακός. Με ποιον θα συµφωνούσατε και 

γιατί;  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

Μονάδες 7 
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2. Κριτήριο για ωριαία εξέταση   

Στοιχεία µαθητή 

Ονοµατεπώνυµο:  ............................................................................................ 

Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µάθηµα κατεύθυνσης) 

Τάξη: ......................................  Ηµεροµηνία : ............................................... 

 

∆ιδακτική ενότητα 10η: Το δαχτυλίδι του Γύγη (360 b-d) 

Α.  Κείµενο  (δίνεται το κείµενο όλης της  ενότητας)  

Β. Ερωτήσεις  

1. Να µεταφράσετε το χωρίο: Οὕτω δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον τοῦ 
ἑτέρου ποιοῖ … οἷός τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. 
..................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................     

Μονάδες 4 

 

2. Α. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να αποδίδουν το 

νόηµα των επιχειρηµάτων του Γλαύκωνος.  

Ο Γλαύκων υποστήριξε ότι: 

α) Αν δεν υπήρχε ο φόβος της τιµωρίας, δίκαιοι και άδικοι ……………… 

β) Όποιον, ενώ µπορεί να αδικεί, δεν θέλει να αδικήσει ούτε να 

αγγίξει ξένα πράγµατα, τον θεωρούν όλοι ……………… 

γ) Όλοι πιστεύουν ότι η αδικία  ……………… από τη δικαιοσύνη. 

Β. Να διατυπώσετε την άποψή σας για ένα από τα επιχειρήµατα αυτά.  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Μονάδες 4 
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3.  Οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος υποστηρίζει ο Γλαύκων αντίθετα µε τον Σωκράτη 

που πίστευε ότι οὐδεὶς ἑκὼν κακός. Με ποιον θα συµφωνούσατε και 

γιατί;  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

Μονάδες 4 

 

4. Ποιος είναι ο βασικός συζητητής των διαλογικών έργων του Πλάτωνα 

και από ποιον συνήθως παίρνουν τον τίτλο τους; Να αναφέρετε δύο 

παραδείγµατα.  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

Μονάδες 4 

 

5. Να συµπληρώσετε τον πίνακα όπως στο παράδειγµα:  

Ρήµα Παράγωγο ουσιαστικό ή επίθετο 

απλό ή σύνθετο  

Φράση / 

ονοµατικό 

σύνολο 

πράττειν  
(πράττω) πράξη (ή σύµπραξη ή εµπράγµατος) 

σύµπραξη εταιρειών  

(ή εµπράγµατο 

δίκαιο) 

δρῶν (δρῶ)   

ποιοῖ (ποιῶ)   

Μονάδες 4  
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3.  Κριτήριο σε ευρύτερη ενότητα61 (2 διδακτικές ώρες) 

Στοιχεία µαθητή 

Ονοµατεπώνυµο:  ............................................................................................ 

Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µάθηµα κατεύθυνσης) 

Τάξη: ......................................  Ηµεροµηνία : ............................................... 
 

∆ιδακτική ενότητα 9η - 10η: Το δακτυλίδι του Γύγη (Α- Β, 360 a-d) 

Α.  ∆ιδαγµένο κείµενο   

(δίνεται το κείµενο όλης της  ενότητας: Καὶ τοῦτο ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶ-
σθαι τοῦ δακτυλίου .... διὰ τὸν τοῦ ἀδικεῖσθαι φόβον.)  
 

Β. Ερωτήσεις 

1. Να µεταφράσετε το χωρίο: Καίτοι µέγα τοῦτο τεκµήριον ... διὰ τὸν τοῦ 
ἀδικεῖσθαι φόβον.  
..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

Μονάδες 2 
 

2. Α. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να αποδίδουν το 

νόηµα των επιχειρηµάτων του Γλαύκωνος.  

Ο Γλαύκων υποστήριξε ότι: 

α) Αν δεν υπήρχε ο φόβος της τιµωρίας, δίκαιοι και άδικοι ……………… 

β) Όποιον, ενώ µπορεί να αδικεί, δεν θέλει να αδικήσει ούτε να 

αγγίξει ξένα πράγµατα, τον θεωρούν όλοι ……………… 

γ) Όλοι πιστεύουν ότι η αδικία  ……………… από τη δικαιοσύνη. 

Β. Να διατυπώσετε την άποψή σας για ένα από τα επιχειρήµατα αυτά.  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Μονάδες 3 

                                                           
61   Εννοείται ότι έχει οριστεί ενότητα για επανάληψη. Σ’ αυτήν περιλαµβάνεται και µέρος 

της εισαγωγής.  
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3. Οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος υποστηρίζει ο Γλαύκων αντίθετα µε τον Σωκράτη    

που πίστευε ότι οὐδεὶς ἑκὼν κακός. Με ποιον θα συµφωνούσατε και 

γιατί;  

..................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

Μονάδες 3 

 

4. Ποιος είναι ο βασικός συζητητής των διαλογικών έργων του Πλάτωνα 

και από ποιον συνήθως παίρνουν τον τίτλο τους; Να αναφέρετε δύο 

παραδείγµατα.  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

Μονάδες 2 

 

5. Να συµπληρώσετε τον πίνακα όπως στο παράδειγµα:  

Ρήµα Παράγωγο ουσιαστικό ή επίθετο 

απλό ή σύνθετο  

Φράση / 

ονοµατικό 

σύνολο 

πράττειν  
(πράττω) πράξη (ή σύµπραξη ή εµπράγµατος) 

σύµπραξη εταιρειών  

(ή εµπράγµατο 

δίκαιο) 

δρῶν (δρῶ)   

ποιοῖ (ποιῶ)   

Μονάδες 2  
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Γ. Αδίδακτο κείµενο 

Εἰσὶ δέ τινες ὑµῶν οἳ τοσαύτην ὑπερβολὴν τῆς ἐπιθυµίας ἔχουσιν 
εἰρήνην ὡς τάχιστα γενέσθαι· φασὶ γὰρ καὶ τὰς τετταράκονθ’ ἡµέρας 
ἐν αἷς ὑµῖν ἔξεστι βουλεύεσθαι περίεργον εἶναι, καὶ τοῦτο ἀδικεῖν 
ἡµᾶς· αὐτοκράτορας γὰρ πεµφθῆναι εἰς Λακεδαίµονα διὰ ταῦθ’, ἵνα µὴ 
πάλιν ἐπαναφέρωµεν. Τήν τε ἀσφάλειαν ἡµῶν τῆς ἐπαναφορᾶς δέος 
ὀνοµάζουσι, λέγοντες ὡς οὐδεὶς πώποτε τὸν δῆµον τὸν Ἀθηναίων ἐκ 
τοῦ φανεροῦ πείσας ἔσωσεν, ἀλλὰ δεῖ λαθόντας ἢ ἐξαπατήσαντας 
αὐτὸν εὖ ποιῆσαι. 

’Ανδοκίδου Περὶ τῆς εἰρήνης, 33 

 

Λεξιλόγιο 

ὑπερβολὴν τῆς ἐπιθυµίας: υπερβολικά µεγάλη επιθυµία  
βουλεύοµαι: σκέπτοµαι, αποφασίζω 
περίεργον: µάταιο, περιττό 

αὐτοκράτωρ -ορος (για πρέσβεις): αυτός που έχει πλήρη, απόλυτη πληρεξου-

σιότητα 

 

Ερωτήσεις 

 

Γ1.  Να µεταφράσετε το κείµενο.   

...............................................................................................................................................  

Μονάδες 4 

 

Γ2. φασὶ γὰρ … ἵνα µὴ πάλιν ἐπαναφέρωµεν: Να γράψετε και να 

χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις προτάσεις του χωρίου και όλους τους 

όρους τους. 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

Μονάδες 2 
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Γ3. Να τοποθετήσετε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή θέση του πίνακα  Α 

και να συµπληρώσετε τα κενά στον πίνακα Β µε τους τύπους που 

ζητούνται: ἐξαπατήσαντας, πεµφθῆναι, λαθόντας, ἐπαναφέρωµεν. 
Α Β 

απαρέµφατο  

παθ. αορ. 

απαρέµφατο

παθ. µελ. 

απαρέµφατο

ενεστώτα 

απαρέµφατο 

παρακειµ. 

υποτ. παθ. 

αορ. γ΄ εν. πρ. 

 

 

    

µετοχή  

αορίστου α΄ 

ορ. ενεστ.  

β΄ εν. πρ. 

ευκτ. ενεστ. 

β΄ εν. πρ.  

απαρέµφατ

ο ενεστ. 

ορ. αορ. α΄  

β΄ εν. πρ.  

 

 

    

υποτ. ενεστ. ορ. αορ. β΄ ευκτ. αορ. β΄ οριστ. µέλ. ορ. πρκµ. 

 

 

    

µετοχή 

αορίστου β΄  

ορ. αορ. β΄  

γ΄ εν. πρ. 

ευκτ. αορ. 

β΄  γ΄ εν. πρ. 

προστ. αορ. 

β΄ γ΄ εν. πρ. 

υποτ. αορ. 

β΄ γ΄ εν. πρ. 

 

 

    

Μονάδες 2 
  

 


