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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
Α.

Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο στη νέα
ελληνική γλώσσα:

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis
legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter
Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum
Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter
Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens
dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:
quibus interemptis aurum omne recepit.
.........................................................................................................
Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de
interficiendo Caesare cognovisset, cultellum tonsorium
quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut
forte elapso se vulneravit. Clamore deinde ancillarum in
cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit, quod
tonsoris praeripuisset officium.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1α. immensam pecuniam , aurum omne , cultellum tonsorium:
Να
γράψετε
τις
παραπάνω
συνεκφορές
στην
ονοµαστική και στη γενική του ενικού αριθµού.
Μονάδες 6
1β. is, quibus:
Να γράψετε τους παραπάνω τύπους στη δοτική του
ενικού αριθµού και στην αιτιατική του πληθυντικού
αριθµού στο γένος που βρίσκεται ο καθένας.
Μονάδες 4
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1γ. flumen, urbem, dictator, uxor, viri:
Να γράψετε τους παραπάνω τύπους στην ονοµαστική
του πληθυντικού αριθµού.
Μονάδες 5
2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα
από τα παρακάτω ρήµατα :
everterunt:

το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
Ενεστώτα και το β΄ ενικό πρόσωπο της
οριστικής του Μέλλοντα στη φωνή που
βρίσκεται.

acceperunt:

το απαρέµφατο του Ενεστώτα και το
απαρέµφατο του Παρακειµένου στη
φωνή που βρίσκεται.

fuerat:

το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
Μέλλοντα και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο
της υποτακτικής του Υπερσυντελίκου.

vulneravit:

το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής
του Ενεστώτα και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο
της υποτακτικής του Παρατατικού στη φωνή
που βρίσκεται.

venit:

τη
γενική
γερουνδίου.

και

αφαιρετική

του

Μονάδες 10
2β. secutus est:

να γράψετε τη µετοχή του Ενεστώτα,
του Μέλλοντα και του Παρακειµένου
στην αιτιατική ενικού αριθµού στο
αρσενικό γένος.

praeripuisset: να κλιθεί η προστακτική του Ενεστώτα
στη φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της Στήλης Α
και δίπλα στην καθεµιά το συντακτικό χαρακτηρισµό
που της αντιστοιχεί από τη Στήλη Β, µε βάση το
κείµενο. Τρία στοιχεία της Στήλης Β περισσεύουν.
Στήλη Α
legionibus
Veientanam
iure
absens
officium

Στήλη Β
αφαιρετική του τρόπου
αφαιρετική της ιδιότητας
υποκείµενο
κατηγορούµενο
αντικείµενο
επεξήγηση
εναντιωµατική µετοχή
επιθετικός προσδιορισµός
Μονάδες 15

4α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους
παρακάτω πρότασης:
Porcia, Bruti uxor, cultellum tonsorium poposcit.

της

Μονάδες 12
4β. Brenno duce:
Να χαρακτηρίσετε το παραπάνω συντακτικό φαινόµενο.
Μονάδες 3
1.
2.

3.
4.
5.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε θα µεταφέρετε στο τετράδιο τα
κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να
γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τη φωτοτυπία.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούµενα.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
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