
Урок 7. Дедал 



Μελέτημα 7.1

Поменяйте залог сказуемого на активный, а оборот nominativus cum 
infinitivo на accusativus cum infinitivo: 

Ἡ τοῦ Μινωταύρου βία φοβερὰ εἶναι ἐλέγετο.



Μελέτημα 7.2

Поменяйте залог сказуемого на пассивный, а оборот accusativus cum 
infinitivo на nominativus cum infinitivo: 

Τὴν τοῦ ∆αιδάλου σοφίαν θαυµασίαν εἶναι ἐνόμιζον.



Μελέτημα 7.3

Вставьте в пропуски слова в нужной форме (глаголы — в настоящем времени):
|ἡ βία|βούλοµαι|διαφέρω|ἡ ἐλευθερία|ἥκω|ὁ ἥλιος|ἡ ἡµέρα|ἡ θεά|µετά (+gen.)|ὅµοιος, α, ον|παρασκευάζω| 

|πίπτω|πορίζω|ἡ σοφία|συµβουλεύω|ἡ χώρα|

Ὁ ∆αίδαλος οὐκ αὐτὸς ἐκ τῆς Ἀθηναίας __ ἐξέρχεται· φονεύει γὰρ τὸν νεανίσκον, ὥστε οἱ Ἀθηναῖοι πρὸς τὸν 
Μίνωα αὐτὸν __ πέμπουσιν. Ὁ δὲ Μίνως ἥδεται, ὅτι ὁ ∆αίδαλος εἰς Κνωσσὸν  __ καὶ πολλὰς __ ἐνταῦθα 
βιοτεύει· ἐµπειρίᾳ τε καὶ __ τοῖς θεοῖς __ ἐστιν ὁ Ἀθηναῖος. __ μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς λαμπρὰ δῶρα αὐτῷ, ὁ δὲ 
∆αίδαλος μάλιστα __ (=ἐθέλει) τὴν __ πορίζεσθαι καὶ __ τοῦ Ἰκάρου πάλιν Ἀθήναζε (=εἰς τὰς Ἀθήνας) 
ἔρχεσθαι.
Ὁ ∆αίδαλος ἄρα θαυµάσια πτερὰ __. Πολλὰ μὲν __ τῷ υἱῲ ὁ πατήρ, οὐδὲ πείθεται ὁ Ἴκαρος· τῷ γὰρ __ ἄγαν 
πλησιάζει καὶ εἰς τὸν πόντον __. Σοφός (=σοφίαν ἔχει) ἐστιν ὁ ∆αίδαλος, ἀλλ᾽ οὐ μάλα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων 
__, ὅτε τὸν νεκρὸν υἱὸν βλέπει· μέµφεται γάρ τούς τε θεοὺς καὶ τὰς __· 



Μελέτημα 7.4

Поставьте cлова в скобках в нужный падеж, сохранив число:

Ὁ Δαίδαλος πρὸς τὸν Ἴκαρον λέγει· «Ἡμεῖς μέν, ὦ υἱέ, οὐ σῳζόμεθα ὑπὸ (αἱ 
ἀγαθαὶ θεαί). (Σοφία) δὲ καὶ δόλῳ (ἡ ἐλευθερία) ποριζόμεθα· ἀεὶ γὰρ (ἡ 
ἐµπειρία) ἐκ (ἡ φοβερὰ ἀδικία) λύει. Πετόμεθα οὖν ἐκ τοῦ λαβυρίνθου, ἀλλ᾽ οὐ 
δύνατοί ἐσμεν ἐν (αἱ Ἀθῆναι) πάλιν βιοτεύειν· μάλα γὰρ ἐχθαίρομαι ὑπὸ τῶν 
Ἀθηναίων. (Καλαὶ χῶραι) ἐν τῇ Σικελίᾳ εἰσίν· βούλομαι οὖν (πολλαὶ ἡμέραι) 
ἐνταῦθα μένειν (=βιοτεύειν)».

 



Μελέτημα 7.5

Поставьте подчеркнутые глаголы в имперфект:

‘Ο Μίνως τόν τε πατέρα καὶ τὸν υἱὸν βίᾳ ἐγκλείει ἐν τῷ λαβυρίνῳ, ὥστε τὰ 
πτερὰ ὑπὸ τοῦ Δαιδάλου παρασκευάζενται· ἐβούλετο γὰρ ἐκ τοῦ τυράννου 
φεύγειν. Συμβουλεύει δὲ τῷ Ἰκάρῳ µὴ πλησιάζειν τῷ ἡλίῳ, ἀλλ᾽ ὁ υἱὸς οὐκ 
ἐπείθετο καὶ εἰσπίπτει εἰς τὸν πόντον. Ὁ δὲ πατὴρ µάλα ἐκπλήττεται καὶ 
μακρὸν χρόνον τὸν πόντον περιπέτεται (=πέτεται περὶ τὸν πόντον). Ἔπειτα 
δὲ τὸν νεκρὸν υἱὸν βλέπει καὶ μάλιστα τοὺς θεοὺς μέμφεται. 

 



7.6. Tί ἐστιν ἐν τοῖς πινακίοις; Λέγε Ἑλληνιστί 



7.7. Ἐρωτήματα

Ответьте на вопросы к тексту:

Τίς καὶ πόθεν ἐστίν ὁ Δαίδαλος;
Διὰ τί ὁ Μίνως κωλύει Δαίδαλον τοῦ νόστου;
Πῶς ὁ Δαίδαλος βούλεται τὴν ἐλευθερίαν πορίζεσθαι;
Τί ὁ Δαίδαλος συμβουλεύει τῷ Ἰκάρῳ;
Ἆρα ὁ υἱὸς πείθεται τὸν πατέρα;
Τί πάσχει ὁ Ἴκαρος, ὅτε πτεροῖς πέτεται;
Τί πράττει ὁ πατήρ, ἐπεὶ ὁ υἱὸς ἀποθνῄσκει;
Ποῖ ἥκει ὁ Δαίδαλος; 




