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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
Α.

Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο στη νέα
ελληνική γλώσσα:

Haec postquam domestici Scipiοni rettulerunt, is fores
reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae
tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide
Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona
posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare
solent, domum reverterunt.
.........................................................................................................
Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur,
quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam
Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno
assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis
spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et
Samnites paupertatem eius mirati sunt.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1.α. deis immortalibus, maxima frugalitate, ligneo catillo.
Να
γράψετε
τις
παραπάνω
συνεκφορές
στην
ονοµαστική του ενικού αριθµού.
Μονάδες 6
1.β. sanctum: να γράψετε την αιτιατική του πληθυντικού
αριθµού
στο
συγκριτικό
και
στον
υπερθετικό βαθµό, στο γένος που βρίσκεται.
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facilius :

να γράψετε τους τρεις βαθµούς του
αντίστοιχου επιθέτου στην αφαιρετική του
ενικού αριθµού στο αρσενικό γένος.
Μονάδες 5

1.γ. quae, ille :

να γράψετε τους τύπους στη γενική και
στην αιτιατική του ενικού αριθµού στο
γένος που βρίσκεται ο καθένας.
Μονάδες 4

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα
από τα παρακάτω ρήµατα :
intromitti: το γ΄ ενικό πρόσωπο στην οριστική του
Παρατατικού και του Μέλλοντα της ίδιας
φωνής.
iussit:

το β΄ ενικό πρόσωπο στην υποτακτική του
Ενεστώτα και του Παρακειµένου της ίδιας
φωνής.

consecrare: τους δύο τύπους του σουπίνου.
posset:

το απαρέµφατο
Παρακειµένου.

του

Ενεστώτα

και

του

venerunt:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική
του Ενεστώτα και του Υπερσυντελίκου.
Μονάδες 10

2.β. utebatur: να γράψετε τη µετοχή του Ενεστώτα, του
Μέλλοντα και του Παρακειµένου στην
αιτιατική ενικού αριθµού στο αρσενικό
γένος.
praebuit: να κλιθεί η προστακτική του Ενεστώτα στη
φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 5
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3. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της Στήλης Α
και δίπλα στην καθεµιά το συντακτικό χαρακτηρισµό
που της αντιστοιχεί από τη Στήλη Β µε βάση το κείµενο.
Τρία στοιχεία της Στήλης Β περισσεύουν.
Στήλη Α
fores
sanctum
Scipionis
ante vestibulum
paupertatem

Στήλη Β
γενική κτητική
εµπρόθετος προσδιορισµός χρόνου
υποκείµενο
γενική διαιρετική
επιθετικός προσδιορισµός
εµπρόθετος προσδιορισµός τόπου
αντικείµενο
κατηγορηµατικός προσδιορισµός
Μονάδες 15

4. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της
παρακάτω πρότασης:
Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt.
Μονάδες 15

1.
2.

3.
4.
5.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να
γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τις φωτοτυπίες.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοτυπιών.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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