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Izpitna pola 1 
 
 
1.)  to\ sw=ma 
 o(/j 
 me/trioj 

(6) 
 
 
2.)  ble/pei 
 o)rgi/zetai 
 a)pope/mpousin 

(6) 
 
 
3.)  paideusome/noij 
 e)la/bete 
 sunefe/romen 

(6) 
 
 
4.)  1. tou\j maqhta\j 
 2. th=j oi)ki/aj 
 3. poiei=j 
 4. gunai=kej 
 5. tima=tai 

(10) 
 
 
5.)  1.   2. b) varen 
 2.   1. b) reč 

(4) 
 
 
6.) 1. Polloi\ a)/nqrwpoi nomi/zousi tou=ton to\n filo/sofon sofw/taton ei)=nai. 
 2. Oi( pai=dej t%= didaska/l% peiqe/sqwn. 
 3. Pa=j stratiw/thj to\n strathgo\n gignw/skei. 
 4. Oi( pai=dej ou) fobou=ntai. 

(20) 
 
 
7.)  1. (/Oi( pai=dej a)kou/ousin tou= patro\j, o(/j peri\ tou= pole/mou le/gei. 
 2. O e)/mporoj pwlw=n ti polla/kij yeu/detai. 
 3. (O a)/rxwn ou)k a)dikei= tou\j poli/taj, ei) a)gaqoi/ ei)sin. 

(12) 
 
 
8.)  1.  )/Ameino/n e)stin a(/pac i)dei=n h)\ deka/kij a)kou=sai. 
 2. Dia\ ti/ oi( pai=dej sou ou) qe/lousin fe/rein ta\ bibli/a ei)j to\ didaskalei=on; 

(16) 
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Izpitna pola 2 
 
Zgodovinar Herodot opisuje navade Egipčanov in jih primerja z grškimi. 
 
Egipčani imajo veliko zakonov in navad ravno obratnih od ostalih ljudi. Pri njih hodijo na trg ženske in 

kupčujejo, moški pa sedijo v hiši in tkejo. Tovor nosijo moški na glavi, ženske pa na ramah. 

 Drugi živijo od pšenice in ječmena, pri Egipčanih pa pomeni preživljati se s tem veliko 

sramoto, toda pripravljajo si hrano iz konjske klaje. Testo mesijo z nogami, blato pa z rokami. 

 Oblačili ima vsak moški dve, izmed žensk pa vsaka eno. Grki pišejo (pisavo) in računajo s 

kamenčki tako, da premikajo roko od leve proti desni, Egipčani pa od desne proti levi. Uporabljajo 

dvojno pisavo in ena se imenuje sveta, druga pa ljudska. 

 Ker so nadvse pobožni, najbolj izmed vseh ljudi, imajo naslednje navade: pijejo iz bronastih 

čaš in jih pomivajo vsak dan. Nosijo laneno obleko, ki je vedno sveže oprana, in za to najbolj skrbijo. 

 Svečeniki se brijejo po vsem telesu vsak tretji dan. Obleko nosijo samo laneno in obutev imajo 

samo iz papirusa, druge obleke pa jim ni dovoljeno vzeti in tudi drugačne obutve ne. 

 (80) 
 


