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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα στη νέ α ελληνική
γλώσσα:

Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque
potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus
proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur. Vinum a
mercatoribus ad se importāri non sinunt quod eā rē, ut arbitrantur,
remollescunt homines atque effeminantur.
..................................................................................................
Quamvis infesto et mināci animo perveneras, cur, cum in
conspectu Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus ac
penātes mei sunt, mater coniunx līberique»? Ergo ego nisi peperissem,
Rōma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in līberā patriā
mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futūra sum:
at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus manet.
Μονάδες 40
Β1 .

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται, για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
civitas:
proeliis:
usus:
res:
eā:
homines:
tibi:
illa:
moenia:
mater:
patriā:
miserrima:
hos:
mors:
longa:

την αφαιρετική του ενικού αριθμού
την ονομαστική του ενικού αριθμού
τη γενική του πληθυντικού αριθμού
την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού
τη γενική του ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος
την ονομαστική του ενικού αριθμού
τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο πρόσωπο
την αιτιατική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού
τη γενική του πληθυντικού αριθμού
την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού
την αφαιρετική του ενικού αριθμού του συγκριτικού
βαθμού στο ίδιο γένος
τη δοτική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
την αιτιατική του ενικού αριθμού
την
ονομαστική
του
πληθυντικού
αριθμού
του
υπερθετικού βαθμού στο αρσενικό γένος.
Μονάδες 15
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β2 .

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:
gerit:

το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
στην ίδια φωνή

creantur:
desiliunt:

το απαρέμφατο του ενεστώτα
το
β΄
ενικό
πρόσωπο
της
οριστικής
του
παρακειμένου στην ίδια φωνή
το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του
ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ενεργητική
φωνή
το σουπίνο στην αφαιρετική πτώση
το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
παρατατικού στην ίδια φωνή
το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
υπερσυντελίκου στην ενεργητική φωνή
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
ενεστώτα στην ίδια φωνή
το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
παρατατικού
το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
στην ίδια φωνή
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
μέλλοντα στην ίδια φωνή
το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
συντελεσμένου μέλλοντα
το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα
στην ίδια φωνή
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του
μέλλοντα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 15

habētur:
importāri:
sinunt:
remollescunt:
effeminantur:
perveneras:
fuit:
peperissem:
oppugnarētur:
possum:
pergis:
manet:

Γ1α.

Να
γίνει
πλήρης
συντακτική
αναγνώριση
των
παρακάτω
λέξεων/φράσεων:
magistrātus,
vitae,
equestribus,
res,
a
mercatoribus,
intra moenia, filium, nihil, pati, diu (μονάδες 10).

Γ1β.

«Cum civitas bellum gerit»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης
(μονάδα 1), να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1),
την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε
τη συντακτική λειτουργία της (μονάδα 1).
Μονάδες 15
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Γ2α.

«ephippiōrum usus res turpis et iners habētur (a Germanis)»: να
μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική (μονάδες 6).

Γ2β.

Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futūra sum: at
contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus
manet: Αφού εντοπίσετε και καταγράψετε τον υποθετικό λόγο του
αποσπάσματος (μονάδες 2), να τον χαρακτηρίσετε ως προς το είδος
του (μονάδες 3). Στη συνέχεια, να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές
στον υποθετικό λόγο έτσι, ώστε να εκφράζει υπόθεση αντίθετη προς
την πραγματικότητα στο παρελθόν (μονάδες 2) και υπόθεση δυνατή ή
πιθανή στο παρόν-μέλλον (μονάδες 2).
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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