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Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω
κείμενο:
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. Nam cum ad eum magnum pondus auri
publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu
solvit et protinus dixit: "Supervacaneae, ne dicam
ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus
Manium Curium malle locupletibus imperare quam
ipsum fieri locupletem..."
................................................................................................
Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut
C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius
voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus
Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus
sententiam dicere noluit.
Μονάδες 40
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Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
facilius:
το επίρρημα στο θετικό και στον
υπερθετικό βαθμό και τη δοτική ενικού του
αντίστοιχου επιθέτου στο θηλυκό γένος στο
συγκριτικό βαθμό.
celerrime: το επίρρημα στο θετικό και στο
συγκριτικό
βαθμό
και
την
αιτιατική
πληθυντικού του αντίστοιχου επιθέτου στο
ουδέτερο γένος στο συγκριτικό βαθμό.
Μονάδες 6
1.β. maxima: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του
ενικού αριθμού στο ίδιο γένος στο συγκριτικό
βαθμό και τη γενική του πληθυντικού αριθμού
στο ουδέτερο γένος στο συγκριτικό βαθμό.
solus: Να γράψετε τη γενική και τη δοτική
ενικού και πληθυντικού αριθμού στο γένος που
βρίσκεται.
Μονάδες 9
2.α. utebatur, mirati sunt, audebat: Να γράψετε
τους παραπάνω τύπους στην υποτακτική του
ενεστώτα και του παρατατικού (στο πρόσωπο,
στον αριθμό και στη φωνή που βρίσκονται).
Μονάδες 6
2.β. posset: Nα γράψετε τον τύπο στον ενεστώτα,
στον παρακείμενο και στον υπερσυντέλικο (στο
πρόσωπο, στον αριθμό και στην έγκλιση που
βρίσκεται).
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

attulissent: Να κλίνετε την προστακτική του
ενεστώτα και στις δύο φωνές.
solvit: Να κλίνετε την υποτακτική του μέλλοντα
στον ενικό αριθμό στην ίδια φωνή (να λάβετε
υπόψη το υποκείμενο).
ire: Να κλίνετε την υποτακτική του ενεστώτα
στον ενικό αριθμό και την οριστική του
μέλλοντα στον πληθυντικό αριθμό.
noluit: Να κλίνετε την προστακτική του
ενεστώτα.
Μονάδες 9
3.α. quo facilius divitias contemnere posset: Να
αναγνωρίσετε την παραπάνω πρόταση (είδος,
εισαγωγή, χρόνος και έγκλιση εκφοράς).
Μονάδες 6
3.β. Να γράψετε τα απαρέμφατα του κειμένου και να
δηλώσετε τα υποκείμενά τους.
Μονάδες 6
3.γ. frugalitate, die, locupletibus, hostis, augur,
sententiam: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 3
4.α. occupata urbe: Να μετατρέψετε τη μετοχή στην
αντίστοιχή της δευτερεύουσα πρόταση (cum ιστορικός
ή διηγηματικός + ρήμα).
Μονάδες 7
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4.β. narrate Samnitibus Manium Curium malle
locupletibus imperare: Να μετατρέψετε την
παραπάνω πρόταση σε δευτερεύουσα βουλητική
εξαρτώμενη
από
το
Romani
ministros
monebant.
Μονάδες 5
4.γ. ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur:
Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση αυτή, αφού
την εξαρτήσετε από το Sulla senatum armatus
cogit.
Μονάδες 3
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα
θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Mία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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