
HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION

2000

CLASSICAL GREEK
3 UNIT (ADDITIONAL)

(50 Marks)

Time allowed—One hour and a half
(Plus 5 minutes reading time)

DIRECTIONS TO CANDIDATES

• Attempt ALL questions.

• Answer all questions in the Writing Booklet provided.

• You may ask for extra Writing Booklets if you need them.

320



SECTION I

HOMER, ILIAD, VI

(26 Marks)

QUESTION 1 (26 marks)

Translate the following passages into English, then answer briefly the appended
questions.

What is the consequence of the relationship between this speaker and the person
addressed?

Who is the speaker, and why does he make this speech? 2

11ευ \ γα;ρ εjγω; το vδε οι \δα κατα ; φρεvνα και ; κατα ; θυµοvν:
ε[σσεται  η \µαρ, ο}τ∆ α [ν ποτ∆ οjλωvλη / “Ιλιος  ι Jρη ;
και ; Πρι vαµος και ; λαο ;ς εjυµµελι vω Πρια vµοιο.
α jλλ ∆ ου [ µοι Τρωvων το vσσον µεvλει  α [λγος οjπιvσσω,
ου [τ∆ αυ jτη 'ς ÔΕκα vβης ου [τε Πρια vµοιο α [νακτος
ου [τε κασιγνη vτων, οι { κεν πολεvες τε και ; εjσθλοι ;
εjν κονι vη /σι πεvσοιεν υ Jπ∆ α jνδραvσι δυσµενεvεσσιν,
ο{σσον σευ ', ο{τε κε vν τις ∆Αχαιω 'ν χαλκοχιτω vνων
δακρυο vεσσαν α [γηται,  εjλευ vθερον η \µαρ α jπουvρας.
και v κεν εjν “Αργει εjου 'σα προ;ς α [λλης ι Jστο ;ν υ Jφαι vνοις,
και v κεν υ {δωρ φορεvοις Μεσσηι vδος η ] Ôϒπερειvης 
ποvλλ ∆ α jεκαζοµε vνη, κρατερη ; δ∆ εjπικει vσετ∆ α jνα vγκη.

(b)

2

11ω}ς φαvτο, γηvθησεν δε; βοη ;ν α jγαθο;ς ∆ιοµη vδης.
ε[γχος µε;ν κατε vπηξεν εjνι ; χθονι ; πουλυβοτει vρη /,
αυ jτα ;ρ οJ µειλιχι vοισι  προσηυvδα ποιµεvνα λαω 'ν:
Æη \ ρJα v νυ v µοι ξει 'νος πατρωvιο vς εjσσι παλαιο vς:
Οι jνευ ;ς γαvρ ποτε δι 'ος α jµυ vµονα Βελλεροφοvντην
ξει vνισ ∆ εjνι ; µεγαvροισιν  εjει vκοσιν  η [µατ ∆ εjρυ vξας.
οι J δε; και ; α jλλη vλοισι  ποvρον ξεινη vια  καλα v:
Οι jνευ ;ς µε;ν ζωστη 'ρα δι vδου φοιvνικι  φαεινο vν,
Βελλεροφοvντης δε; χρυ vσεον δεvπας α jµφικυ vπελλον,
και v µιν  εjγω; κατε vλειπον ι jω;ν εjν δωvµασ∆ εjµοι 'σιν.
Τυδεvα δ∆ ου j µεvµνηµαι,  εjπειv µ∆ ε[τι  τυτθο ;ν εjοvντα
κα vλλιφ ∆, ο{τ∆ εjν Θη vβη /σιν α jπωvλετο λαο ;ς ∆Αχαιω 'ν.

(a)
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SECTION II

ESSAYS

(12 Marks)

QUESTION 2 (12 marks)

Write a brief essay on ONE of the following.

EITHER

(a) ‘It is Philoctetes’ play, a study in suffering.’ (T. B. L. Webster) Discuss.

OR

(b) Quintilian describes Herodotus’ Histories as pleasant, clear and varied. What elements of
Book II fit this description?

OR

(c) To what effect is the world of battle blended with the world of home and peace in
Iliad VI?

Please turn over
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SECTION III

UNSEEN TRANSLATION

(12 Marks)

QUESTION 3 (12 marks)

Translate the following passage into English.

Hector proclaims that Paris is prepared to meet Menelaus in a ‘winner-takes-all’ contest.

End of paper

ω|ς ε[φαθ∆, οι J δ∆ ε[σχοντο µα vχης α [νεω/v τε γεvνοντο
εjσσυµεvνως. ”Εκτωρ δε; µετ∆ α jµφοτεvροισιν  ε[ειπεν:
Æκε vκλυτε v µευ, Τρω'ες και ; εjυκνη vµιδες ∆Αχαιοι v,
µυ 'θον ∆Αλεξα vνδροιο, του ' ει {νεκα νει 'κος ο[ρωρεν.
α [λλους µε;ν κε vλεται  Τρω'ας και ; παvντας ∆Αχαιου ;ς
τευ vχεα κα vλ∆ α jποθεvσθαι  εjπι; χθονι ; πουλοβοτει vρη /,
αυ jτο ;ν δ∆ εjν µεvσσω/ και ; α jρηι vφιλον Μενε vλαον
οι [ους α jµφ∆ ÔΕλεvνη / και ; κτη vµασι  πα'σι µα vχεσθαι.
οJπποvτερος δεv κε νικη vση / κρει vσσων τε γεvνηται,
κτη vµαθ∆ εJλω;ν εjυ ; παvντα γυναι 'κα τε οι [καδ∆ α jγεvσθω:
οι J δJ∆ α [λλοι  φιλο vτητα  και ; ο{ρκια  πιστα ; τα vµωµεν.Æ

HOMER, Iliad iii, 84–94

α [νεως mute

εjσσυµεvνως hastily

νει 'κος (neut.) quarrel

ο{ρκιον oath
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