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Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα στη νέ α ελληνική
γλώσσα:

Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset,
praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones
animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara
voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum
se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores
reserari eosque intromitti iussit.
..................................................................................................
Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii
plane ac dilucide cum suis locuti sunt; non Sicanorum aut Pelasgorum,
qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.
Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone
abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque
intellegere vis, quae dicas.
Μονάδες 40
Β1 .

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
ipsum:
eos:
praesidium:
praedones:
clara:
Scipioni:
incredibile:
fores:
antiquissimi:
viri:
plane:

τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο
θηλυκό γένος
τη γενική του ενικού αριθμού στο ίδιο
γένος
την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού
την κλητική του ενικού αριθμού
τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό
βαθμό
την αφαιρετική του ενικού αριθμού
την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού
στο ίδιο γένος
τη δοτική του ενικού αριθμού
την
αφαιρετική
ενικού
αριθμού
του
συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος
την αντίστοιχη πτώση του ενικού αριθμού
τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό
βαθμό
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suis:
primi:
matre:
neminem:

Β2 .

τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό
γένος
τη δοτική πληθυντικού αριθμού του
συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος
τη γενική του πληθυντικού αριθμού
την ονομαστική του ενικού αριθμού.
Μονάδες 15

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται γ ι α κ α θ έν α ν α π ό τ ο υ ς
π α ρ α κ ά τω ρηματικούς τύπους:
captum:

το α΄ ενικό πρόσωπο της
παρατατικού στην ίδια φωνή

υποτακτικής

του

existimasset:

το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
μέλλοντα στην ίδια φωνή
conlocavit:
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
παρατατικού στην παθητική φωνή
animadverterunt: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
ενεστώτα στην ίδια φωνή
abiectis:
το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
στην ίδια φωνή
nuntiaverunt:
τη δοτική του γερουνδίου
auditu:
το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
rettulerunt:
το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα
στην ίδια φωνή
iussit:
τη μετοχή του ενεστώτα στην ονομαστική του ενικού
αριθμού στο αρσενικό γένος
locuti sunt:
το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του
ενεστώτα
coluisse:
το απαρέμφατο του ενεστώτα στην παθητική φωνή
dicuntur:
το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του
ενεστώτα στην άλλη φωνή
utebantur:
το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το
υποκείμενο του ρήματος)
scire:
το σουπίνο στην αφαιρετική πτώση
vis:
το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα.
Μονάδες 15

Γ1α.

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
venisse (το πρώτο του κειμένου), praedones, ianuae, voce, auditu,
fores, antiquissimi, Evandri (μονάδες 8).
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Γ1β.

abiectis armis: να αναγνωρίσετε συντακτικά τη μετοχή (μονάδες 3)
και να τη μετατρέψετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση, με
έναν από τους δύο δυνατούς τρόπους (μονάδες 4).
Μονάδες 15

Γ2α.

cum se ipsum captum venisse eos existimasset και
quae dicas: να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων (μονάδες 2),
να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία (μονάδες 2) και να
δικαιολογήσετε την έγκλιση (μονάδες 2) και τον χρόνο εκφοράς τους
(μονάδες 2).

Γ2β.

Tum Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit: να
μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική (μονάδες 4).

Γ2γ.

Scipioni nuntiaverunt [...] virtutem eius admiratum se venisse: να
μετατρέψετε το σουπίνο σε δευτερεύουσα επιρρηματική τελική
πρόταση, δηλώνοντας και το υποκείμενο του ρήματος (μονάδες 3).
Μονάδες 15

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Ο ΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα).
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως
μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί
με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης
μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και
όχι πριν τις 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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