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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:
΄΄Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles
Latinus Romano virtute antecellat΄΄. Tum adulescens, viribus suis confisus
et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit. Et fortior
hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem
petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera
hostes fugati erant, morte multavit.
------------------------------------------------------------------------------------------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.
Μονάδες 40
Παρατηρήσεις
B1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω
λέξεις:
singularis proelii
viribus suis
clara voce

:
:
:

γενική πληθυντικού
αιτιατική ενικού
δοτική πληθυντικού
Μονάδες 6

eventu
miles

:
:

γενική ενικού
αιτιατική ενικού

fortior
hasta
hostes
certamen
haec
eos (que)
clara

:
:
:
:
:
:
:

συγκριτικό βαθµό του επιρρήµατος
ονοµαστική πληθυντικού
γενική πληθυντικού
αιτιατική πληθυντικού
αιτιατική ενικού θηλυκού γένους
αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους
ο συγκριτικός βαθµός στο ίδιο γένος,
αριθµός και πτώση
Μονάδες 9

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί
υπόψη το υποκείµενο):
: β’ ενικό της υποτακτικής παρατατικού
congrediamur
: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του
cernatur
υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
: β’ πληθυντικό της υποτακτικής του
confisus
παρακειµένου
: γενική του γερουνδίου
ruit
: απαρέµφατο ενεστώτα
revertisset
: β’ πληθυντικό της προστακτικής ενεστώτα
multavit
στην ίδια φωνή
: β’ ενικό της προστακτικής ενεστώτα στην
fugati erant
ίδια φωνή
animadverterunt : αφαιρετική του σουπίνου
: β’ ενικό της υποτακτικής ενεστώτα στην
nuntiaverunt
ίδια φωνή
: απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή
venisse
: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα στην παθητική
rettulerunt
φωνή
: απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή
reserari
: β’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
iussit
: γ’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
transfixit
: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια
petiverunt
φωνή
Μονάδες 15

Γ1 α. «quanto miles Latinus Romano virtute antecellat»: Να
αναγνωρίστε το είδος της πρότασης, να δηλώσετε τη συντακτικής της
λειτουργία και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς της.
Μονάδες 5
β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: eventu,
pugnandi, consulis, hasta, Scipioni, intromitti.
Μονάδες 6
γ. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt: Να µετατραπεί η
ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο.
Μονάδες 3
Γ2 α. Hoste: Να εκφράσετε το β’ όρο σύγκρισης µε τον εναλλακτικό
τρόπο.
Μονάδες 2
β. cuius opera: Να γραφεί ο προσδιορισµός του µέσου µε άλλο αντίστοιχο
ισοδύναµο τρόπο.
Μονάδες 2
γ. virtutem eius admiratum: Να δηλωθεί ο σκοπός µε τελική πρόταση και
εµπρόθετα (ad + αιτιατική γερουνδίου).
Μονάδες 4
δ. abiectis armis: Να αναλυθεί η µετοχή σε δύο χρονικές προτάσεις που θα
εισάγονται µε τους συνδέσµους: cum (ιστορικό – διηγηµατικό) και
postquam.
Μονάδες 4
ε. «Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi
permotus, iniussu consulis in certamen ruit»: Να µετατρέψετε την
πρόταση στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση τη φράση «Scriptor narravit…».
Μονάδες 4

Οδηγίες προς υποψηφίους
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. ∆εν επιτρέπεται να
γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. 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.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
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