
Урок 10. Агамемнон



Μελέτημα 10.1

:

Ἕκτωρ, ὁ ἄριστος τῶν Τροϊκῶν ὁπλιτῶν, εὖ μάχεται τοῖς 
Ἀχαιοῖς παρὰ (τὰ πλοῖα). Ὁ δὲ Ἀχιλλεὺς ὀργιζόμενος ἐπὶ τῷ 
τοῦ Πατρόκλου θανάτῳ φονεύει αὐτόν, ἅπτει νεκρὸν ἐπὶ 
τῷ ἅρματι, φέρει παρὰ (ἡ εἰς τὴν Τροίαν εἴσοδος) οὐδὲ 
παρέχει τῷ Πριάμῳ· παρὰ (ὁ νόμος) ἐστὶ τὸ τοῦ Ἀχιλλέως 
ἔργον. Ἔπειτα δὲ ὁ Πρίαμος διαλέγεται αὐτῷ καὶ λαμβάνει 
παρὰ (ὁ Ἀχαιὸς ὁπλίτης) τὸν νεκρὸν υἱόν.
 

τὸ ἅρμα, -ατος

Поставьте cлова в скобках в нужный падеж, сохранив число:
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Μελέτημα 10.2

Исправьте ошибки:

Μίνως, ὁ τῶν Κρητικῶν στρατιότων προστάτος, βουλεύεται πρὸς τοὺς Ἀθηναίους 
τὸν πόλεμον ἄρχεσθαι καὶ κελεύει τὴν πρεσβευτὴν πέμπειν ἐκ τοῦ νήσου εἰς τὴν 
ἠπείρην. Λέγει οὖν· «Ὦ οἰκέτη, πείθου τῇ δεσπότῃ καὶ ἀνάβαινε σὺν ταῖς ναύταις ἐπὶ 
τὸ πλοῖον· μακρὸς γάρ ἐστιν ὁ ὁδός. Ὦ ὁπλῖτοι! Παρασκευάζεσθε τὰ ὅπλα καὶ εὖ 
μάχεσθε».
Ἔπειτα δὲ μέγιστος πόλεμος γίγνεται· περὶ αὐτοῦ πολλοὺς βίβλους γράφουσιν αἱ 
ποιηταί. Ὁ δὲ Μίνως τὰς Ἀθήνας πιέζει, ὥστε οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς νεανίους καὶ τὰς 
παρθένας πέμπουσιν ἐν τῷ Κνωσσῷ· σῖτός εἰσι τῷ Μινοταύρῳ.    

 



Μελέτημα 10.3

Вставьте в пропуски слова в нужной форме (глаголы — в настоящем времени):
|ὁ ἀδελφός|ὁ ἄνεµος|βασιλεύω|ἡ βίβλος|βουλεύοµαι|ὁ δεσπότης|διαφθείρω|ἐπανέρχοµαι|θύω|

|ὁ νεανίας,|ἡ νῆσος|ἡ ὁδός,|ὁ ποιητής,|ὁ πολέµιος|ὁ προστάτης|ὁ στρατιώτης|ὁ στρατός|

Οἱ __, μάλιστα δὲ ὁ Ὅμηρος, πολλὰ λέγουσι περὶ τοῦ Τροϊκοῦ πολέμου. Ὁ Ἀγαμέμνων ἐστὶ τῶν Ἀχαιῶν __· 
λέγεται καὶ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τῇ Ἀρτέμιδι __ τὴν θυγατέρα. Ἄριστος μὲν τῶν __ ἐστιν ὁ Ἀχιλλεύς, σοφίᾳ δὲ ὁ 
Ὀδυσσεὺς τῶν ἄλλων διαφέρει. Ὁ δὲ Τροϊκὸς __ εὖ μάχεται τοῖς __· ὁ οὖν Ὀδυσσεὺς δόλῳ __  τοὺς ἐχθροὺς 
κολάζειν. Ἐπεὶ ἡ Τροία __, Μενέλαος, ὁ τοῦ Ἀγαμέμνονος __, τὴν Ἑλένην λαμβάνει.

Λέγεται ὑπὸ τοῦ Ὁμήρου ἐν ταῖς ἄλλαις __, ὅτι πολὺν χρόνον ὁ Ὀδυσσεὺς οἴκαδε __. Μακρὰ γάρ ἐστιν ἡ __ , 
ὅτι Ποσειδῶν, ὁ τῆς θαλάττης __, ὀργίζεται ἐπὶ αὐτῷ. Πολλάκις δὲ ἐναντίοι* __ κωλύουσι τὸν Ὀδυσσέα τοῦ 
νόστου. Ἀλλὰ σῴζει αὐτὸν ἡ Ἀθηνᾶ, ὥστε πάλιν ἥκει εἰς τὴν μικρὰν __ Ἰθάκην, ἔνθα __, καὶ σὺν υἱῷ 
Τηλεμάχῳ, __ ἀνδρείῳ, φονεύει τοὺς πολεμίους. *прилагательное 



Tί ἐστιν ἐν τοῖς πινακίοις; Λέγε Ἑλληνιστί 



Ἐρωτήματα

Ответьте на вопросы к тексту:

Διὰ τί ὁ Μενέλαος πέμπει οἰκέτην πρὸς τὸν ἀδελφόν;
Διὰ τί οἱ δύο Ἀτρεῖδαι πρεσβευτὰς πέµπουσι πρὸς δεσπότας Ἑλληνικούς;
Τίνες στρατιῶται ἄριστοι τῶν Ἀχαιῶν εἰσιν;
Διὰ τί ὁ Ἀγαµέµνων θύει τὴν θυγατέρα;
Πόσον χρόνον οἱ Ἀχαιοὶ παρὰ τοῖς πλοίοις μάχονται τοῖς πολεµίοις;
Διὰ τί Ἕκτωρ ἄριστος τῶν Τροϊκῶν στρατιωτῶν ὀνομάζεται;
Διὰ τί Κλυταιµήστρα καὶ Αἴγισθος τὸν Ἀγαμέμνονα φονεύουσιν;
Διὰ τί Ὀρέστης τὴν µητέρα καὶ τὸν Αἴγισθον φονεύει;




