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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω
κείµενο:
Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae,
Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in
Asia continenter vixit. Quam ob rem accusatores non
Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus
familiae, memoria generi, honos et gloria nomini
constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in
Asia susceptum aut ex Asia deportatum.
................................................................................................
Cum
aliquis
Sertorio
nuntiavisset
cervam
inventam esse, Sertorius eum iussit tacere; praeterea
praecepit ut eam postero die repente in eum locum
emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.
Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in
cubiculum suum, dixit eis visum in somno 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:
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postero:
την
αφαιρετική
ενικού
του
συγκριτικού βαθµού στο θηλυκό γένος και την
αιτιατική πληθυντικού (και τους δύο τύπους)
του υπερθετικού βαθµού στο ουδέτερο γένος.
magna: την αιτιατική ενικού του συγκριτικού
βαθµού στο αρσενικό γένος και το επίρρηµα
στον συγκριτικό και στον υπερθετικό βαθµό.
Μονάδες 6
1.β. aliquod:
Να γράψετε την αιτιατική ενικού στα
τρία γένη και την
ονοµαστική πληθυντικού
στο αρσενικό και στο θηλυκό γένος.
emissa:

Να κλίνετε το γερούνδιο.
Μονάδες 9

2.α. obiecerunt, vidit, constituta est: Να γράψετε
τους παραπάνω τύπους στην υποτακτική του
ενεστώτα και του παρατατικού (στο πρόσωπο,
στον αριθµό και στη φωνή που βρίσκονται).
Μονάδες 6
2.β. dixit: Να κλίνετε την προστακτική του ενεστώτα
και στις δύο φωνές.
perisset: Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα
στον ενικό αριθµό και την οριστική του
παρατατικού στον πληθυντικό αριθµό.
introrupisset: Να γράψετε την αιτιατική και την
αφαιρετική του σουπίνου.
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inventam esse: Να κλίνετε την υποτακτική του
µέλλοντα της ενεργητικής φωνής (να λάβετε
υπόψη το υποκείµενο).
Μονάδες 9
3.α. Murenam laudare debemus: Να αντικαταστήσετε
το debeo + απαρέµφατο µε τον αντίστοιχο τύπο
της παθητικής περιφραστικής συζυγίας. Να
δηλώσετε το ποιητικό αίτιο.
Μονάδες 6
3.β. ut eam postero die repente in eum locum
emitteret:
Να αναγνωρίσετε την παραπάνω
πρόταση (είδος, εξάρτηση, χρόνος και έγκλιση
εκφοράς).
Μονάδες 4
3.γ. cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam
inventam esse: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς
τους όρους της παραπάνω πρότασης.
Μονάδες 5
4.α. admissis amicis: Να µετατρέψετε τη µετοχή στην
αντίστοιχή της δευτερεύουσα πρόταση (cum ιστορικός
ή διηγηµατικός + ρήµα).
Μονάδες 7
4.β. si habet Asia suspicionem quandam luxuriae,
Murenam laudare debemus: Να µετατρέψετε τον
υποθετικό λόγο έτσι, ώστε να εκφράζει υπόθεση
δυνατή ή πιθανή.
Μονάδες 8
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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 : Μιάµιση (1 1/2)
ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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