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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 
 

 Sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, 
etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. Omnia sunt 
misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa 
victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, 
etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. 
Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non 
solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor 
obsequatur iis, quorum auxilio victoria parta sit. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum 
suum, dixit eis visum in sommo sibi esse cervam, quae 
perisset, ad se reverti. Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum 
Sertorii introrupisset, admiratio magna orta est. 

 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω  λέξεις :  
nihil : γενική ενικού αριθμού  
exitus : γενική πληθυντικού αριθμού  
tales : ίδια πτώση στον ίδιο αριθμό στο 

ουδέτερο γένος  
victor :  αφαιρετική ενικού αριθμού 
diei : ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
amicis : κλητική ενικού αριθμού 
se : ίδια πτώση στο β΄ πρόσωπο στον 

ίδιο αριθμό 
admiratio magna : δοτική ενικού αριθμού .  
 

Μονάδες 9 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  
από τα παρακάτω  επίθετα :  
ferociores  : το αντίστοιχο επίρρημα  στους 

τρεις   βαθμούς 
impotentiores : την αφαιρετική του ενικού  

αριθμού στο ίδιο γένος του 
θετικού βαθμού 

magna : την αιτιατική και αφαιρετική  
ενικού αριθμού ουδετέρου γένους  
του συγκριτικού βαθμού .  

 Μονάδες 6 
 

2.α. Nα γράψετε τους τύπους  που ζητούνται για καθένα  
από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :   
invaserat : α΄ πληθυντικό  πρόσωπο  οριστικής 

ενεστώτα  στην ίδια φωνή 
cuperent : τον ίδιο τύπο στην προστακτική 

μέλλοντα στην ίδια φωνή 
reddit : απαρέμφατο  μέλλοντα στην ίδια 

φωνή (να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο) 

cogantur : β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής 
παρακειμένου  ενεργητικής  φωνής 

fiant : τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο  
στην ίδια φωνή (να ληφθεί υπόψη 
το υποκείμενο) 

velit : β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής  
ενεστώτα  

obsequatur : αφαιρετική  του σουπίνου 
parta sit : την ονομαστική ενικού αριθμού της 

μετοχής μέλλοντα  στο αρσενικό 
γένος  

admissis : β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 
υπερσυντελίκου της ενεργητικής 
φωνής .  

Μονάδες 9 
 β.  dixit : να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα  

     ενεργητικής φωνής 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

orta est : να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των 
χρόνων (να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο). 

 Μονάδες 6 

3.α. Να μεταφέρετε  στο τετράδιό σας την παρακάτω 
άσκηση και να συμπληρώσετε  τα κενά , ώστε να  
φαίνεται  ο συντακτικός  ρόλος της κάθε λέξης .  

 

pugnare : είναι ................ στο ................ 
misera : είναι ................ στο ................ 
necessitate : είναι ................ στο ................ 
bellorum : είναι ................ στο ................ 
iis : είναι ................ στο ................ 
cervam : είναι ................ στο ................ 
a servo : είναι ................ στο ................ 
Sertorii : είναι ................ στο ................ 
magna : είναι ................ στο ................ 

Μονάδες 9 
 

β. Sertorius dixit eis visum in somno sibi esse cervam ad se 
reverti: Nα μετατρέψετε  τον πλάγιο λόγο σε ευθύ .   

  Μονάδες 6 
4. α. • ut pugnare cuperent 

• cum cerva ... introrupisset:   

Να αναγνωρίσετε  το είδος των παραπάνω  προτάσεων  
(μονάδες  2), τον τρόπο εισαγωγής  τους (μονάδες  2) 
και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο 
εκφοράς  τους (μονάδες  4). 

Μονάδες 8  
 

β. Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis ...   : 
 Να αντικαταστήσετε  την αφαιρετική απόλυτη με 

πρόταση εισαγόμενη  με τον ιστορικό  cum. 
 Μονάδες 4 

γ. nihil esse bello civili miserius:  
 Να διατυπώσετε  το β΄ όρο σύγκρισης  με διαφορετικό 

τρόπο . 

Μονάδες 3 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  
(ημερομηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόμενο  μάθημα).   Να  μην  
αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο .  

2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. 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 .  
5.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
6.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
7.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  μετά  τη  10.00 ΄  πρωινή .   
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
  

 

 


