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Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω  
κείμενο : 

  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. Quod illic 
appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod 
illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, 
unde tamen rogatus reversus est. 

. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 Haec est tyrannorum vita, in qua nulla fides, nulla 
caritas, nulla fiducia benevolentiae stabilis esse potest: 
tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus 
locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, 
quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen 
simulatione dumtaxat ad tempus.  

Μονάδες 40 

Β. Παρατηρήσεις  

1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω  συνεκφορές :  

hoc factum: τη δοτική και αιτιατική του πληθυντικού 
αριθμού . 

nulla fides: τη γενική και αφαιρετική του ενικού 
αριθμού . 

Μονάδες 8 
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β.  Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από 
τις παρακάτω  λέξεις :  

 

 qui: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο 
γένος. 

praedam: τη δοτική του ενικού αριθμού. 

civitati: την ονομαστική του ενικού αριθμού. 

nomen: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

stabilis: την αφαιρετική του ενικού αριθμού του 
συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος. 

locus: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού.  

tempus: την κλητική του πληθυντικού αριθμού. 

Μονάδες 7 

2.α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα  από τα 
παρακάτω  ρήματα :  

 

recepit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 
ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

dicitur: το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής του 
παρατατικού στην ίδια φωνή.  

potest: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
παρακειμένου. 

metuat: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή. 

putet: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 
μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

  Μονάδες 10 

   β. dedit: να γράψετε το απαρέμφατο του παρακειμένου  
στην ενεργητική  φωνή και το γερούνδιο σε όλες τις 
πτώσεις .  

 Μονάδες 5 
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3.α. Να χαρακτηρίσετε  πλήρως τη συντακτική  λειτουργία 
των παρακάτω  όρων :   

 dictator, civitati, tyrannorum, esse, locus, a quo. 

Μονάδες 12 

β. Camillus aurum recepit: 

να μετατρέψετε  την ενεργητική  σύνταξη σε παθητική .  

Μονάδες 3 

4 .α .  quis  poss i t  d i l igere  eum:  
 

να αναγνωρίσετε  το είδος της παραπάνω  πρότασης 
(μονάδα  1), τη συντακτική  της λειτουργία  (μονάδα 1), 
τον τρόπο εισαγωγής  της (μονάδα 1) και να  
αιτιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της 
(μονάδες  2).  

Μονάδες 5 

   β. qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter 
Veientanam praedam non aequo iure divisam: 

 να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση  των όρων 
της παραπάνω  πρότασης .  

 Μονάδες 10 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

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 οποιαδήποτε 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: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

 


	 
	 


