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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
Α. Να μεταφράσετε το
ελληνική γλώσσα:

παρακάτω

κείμενο

στη

νέα

Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset
eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi
non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et
illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit.
Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum
a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi
domi erat.
.........................................................................................................
Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit
materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia
puellae dixit: «ego libenter tibi mea sede cedo». Hoc dictum
paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia,
quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam
in matrimonium duxit.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις:
ostio: την αιτιατική πληθυντικού.
ancilla: την αφαιρετική πληθυντικού.
illum: τη γενική ενικού.
diebus: τη γενική πληθυντικού.
eum:
τη δοτική ενικού.
loco:
την αιτιατική ενικού.
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tibi:
sede:
hoc:

την ίδια πτώση στον πληθυντικό αριθμό.
τη γενική πληθυντικού.
την ονομαστική πληθυντικού στο γένος που
βρίσκεται.
Μονάδες 9

1.β. paucis, longa, multum: να γράψετε τους αντίστοιχους
τύπους των άλλων βαθμών.
Μονάδες 6
2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα
από τα παρακάτω ρήματα :
dixisset: το α΄ ενικό πρόσωπο του Μέλλοντα της οριστικής και
το β΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της προστακτικής
στη φωνή που βρίσκεται.
accipe:

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

rogavit:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του Ενεστώτα και του
Παρατατικού της υποτακτικής στην παθητική φωνή.

cederet:

το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του Παρακειμένου της
οριστικής και το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του
Υπερσυντελίκου της υποτακτικής στη φωνή που
βρίσκεται.

vixit:

το β΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της οριστικής και
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του Συντελεσμένου
Μέλλοντα της οριστικής στη φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 10

2.β. fecerit:
sensit:

να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στη
φωνή που βρίσκεται το ρήμα.
να γράψετε την αιτιατική του σουπίνου και τη
γενική του γερουνδίου.
Μονάδες 5
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3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της παρακάτω
πρότασης:
... exclamavit Nasica se domi non esse.
Μονάδες 10
3.β. ut sibi paulisper loco cederet: να αναγνωρίσετε το είδος και το
συντακτικό ρόλο της παραπάνω πρότασης.
Μονάδες 5
4.α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να
συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος
της κάθε λέξης.
poetam: είναι ........................... στο ...........................
domini: είναι .............................στο ...........................
illum: είναι ............................ στο ............................
longa: είναι ............................ στο ............................
puellae: είναι .............................στο ...........................
res:
είναι ............................ στο ...........................
Μονάδες 12
4.β. Puella rogavit materteram: Να μετατρέψετε την ενεργητική
σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 3
1.
2.

3.
4.
5.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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 τις φωτοτυπίες.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοτυπιών.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή
των φωτοτυπιών.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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