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regel 1 ἁρπαγάς
1. Noteer hiervan twee voorbeelden die Herodotus in het voorafgaande heeft beschreven.
Beschrijf daarbij kort wat er gebeurde. (6 punten)
In de regels 3 – 5 wordt het gedrag van groepen mannen beschreven. Het gedrag van twee
groepen mannen wordt tegenover elkaar gesteld.
2. Beschrijf het verschil in gedrag tussen de twee betreffende groepen en citeer ook de
Griekse bijvoeglijke naamwoorden waarmee die twee groepen worden gekarakteriseerd.
(6 punten)
Bij δῆλα in regel 5 kan εἶναι of ἐστι worden aangevuld. Dit geeft een verschil in interpretatie.
3. Leg dit verschil uit. (4 punten)
regel 6 - 7 Σφέας t/m ποιήσασθαι
4. Leg uit dat dit niet klopt. (4 punten)
5. Vertaal regel 6 t/m regel 11 en regel 17 (vanaf ἐγὼ) t/m 20 (t/m ἐπεξιών). (30 punten)
6. a. Zet alle naamwoorden die in het meervoud staan in het volgende tekstelement om in de
overeenkomstige enkelvoudsvorm in het Attisch:
τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα βάρβαρα οἰκηιεῦνται οἱ Περσαι (regel 9 – 10) (4 punten)
6. b. Zet alle vormen die in het enkelvoud staan in het volgende tekstelement om in de
overeenkomstige meervoudsvorm:
Ἕλληνας δὲ Λακεδιµονίης εἵνεκεν γυναικὸς στόλον µέγαν συναγεῖραι (regel 7 – 8)
(4 punten)
7. In het Nederlands zijn veel woorden aan het Oud-Grieks ontleend. Zoek 5 Oud-Griekse
woorden uit de regels 1 t/m 11 op die voortleven in een nu nog gebruikt Nederlands woord.
Beantwoord deze vraag door het citeren van het betreffende Griekse woord en het noteren van
het betreffende Nederlandse woord. N.B.: Namen worden niet goed gerekend! (5 punten)
In de regels 12 – 13 wordt door het gebruik van de woorden µέν en δέ een tegenstelling
aangegeven.
8. a. Leg uit op welk punt de tegengestelde verhalen verschillen. (3 punten)
8. b. Leg uit dat het daarbij essentieel is goed te begrijpen wat precies ontkend wordt door het
woord οὐ in regel 14. (3 punten)
Herodotus schrijft in het Ionische dialect.
9. Noteer uit de regels 12 t/m 23 drie Griekse woorden die elk op eigen wijze typisch Ionisch
zijn. Noteer vervolgens ook de overeenkomstige Attische vorm. (6 punten)
10. Leg aan de hand van een actueel voorbeeld uit dat de volgende observatie van Herodotus
nog steeds geldig is:
Τὰ γὰρ τὸ πάλαι µεγάλα ἦν, τὰ πολλὰ σµικρὰ αὐτῶν γέγονε (regel 20 - 21)
(25 punten)

