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Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω
κείμενο:
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum
duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se
ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium
domesticorum in tecto conlocavit.
................................................................................................
Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem
gerantur quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex
equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam
deferat. Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra
consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam
conscriptam Graecis litteris mittit.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα
από τα παρακάτω ουσιαστικά:
praedonum: την ονομαστική ενικού αριθμού και τη
δοτική πληθυντικού αριθμού.
tecto: την αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού.
res: την αφαιρετική ενικού και πληθυντικού αριθμού.
equitibus: την κλητική ενικού αριθμού και τη γενική
πληθυντικού αριθμού.
litteris: τη δοτική ενικού αριθμού και την
ονομαστική πληθυντικού αριθμού.
Μονάδες 5
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β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά
από τις παρακάτω αντωνυμίες:
se: τη δοτική πληθυντικού αριθμού.
eos: την αφαιρετική ενικού αριθμού στο θηλυκό
γένος.
quae: την αιτιατική ενικού αριθμού στο γένος που
βρίσκεται.
cuidam: την αιτιατική ενικού αριθμού στο γένος που
βρίσκεται.
nostra: την ονομαστική ενικού αριθμού στο αρσενικό
γένος.
Μονάδες 5
γ. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω
πίνακα και να συμπληρώσετε τις πτώσεις που
λείπουν:
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική Γενική ∆οτική Αιτιατική Κλητική Αφαιρετική
complures
Μονάδες 5
2.α. cognoscit: Nα κλίνετε το γερούνδιο και το σουπίνο
και να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων
στην παθητική φωνή (να λάβετε υπόψη το
υποκείμενο).
Μονάδες 5
β. gerantur: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο όλων των
χρόνων του ρήματος στην οριστική της ενεργητικής
φωνής και στην υποτακτική της παθητικής φωνής (να
λάβετε υπόψη το υποκείμενο).
Μονάδες 5
γ. deferat: Να κλίνετε το ρήμα στην προστακτική
ενεστώτα και μέλλοντα της παθητικής φωνής.
Μονάδες 5
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3.α.

cum se ipsum captum venisse eos existimasset:
Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να
αιτιολογήσετε το χρόνο και την έγκλιση εκφοράς της.
Μονάδες 5

β. providet ne nostra consilia ab hostibus cognoscantur:
Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
Μονάδες 5
γ. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους
κειμένου: forte, se, eos, cuidam, ob rem.

όρους

του

Μονάδες 5

4.α. Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem
gerantur quantoque in periculo res sit:
Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
Μονάδες 5
β. duces forte salutatum ad eum venerunt:
Αφού εντοπίσετε στη φράση τον προσδιορισμό του
σκοπού, να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς του και
να τον εκφράσετε με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Μονάδες 10
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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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

