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Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:
Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a
ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.
Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: “Quid?”
inquit “Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica
responderit? “Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae
credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”
..............................................................................................................................................
Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat
Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur.
Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur.
Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem
secuta est.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1.α.

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα
παρακάτω ουσιαστικά:
diebus: την ονοµαστική και γενική πληθυντικού αριθµού.
vocem: την κλητική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού
αριθµού.
homo:
τη δοτική και αιτιατική ενικού αριθµού.
partibus: τη γενική ενικού και τη γενική πληθυντικού
αριθµού.
milites: την ονοµαστική και δοτική ενικού αριθµού.
Μονάδες 5
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β.

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις
παρακάτω αντωνυµίες:
tuam: τον ίδιο τύπο στο πρώτο και στο τρίτο πρόσωπο.
quid: την ονοµαστική ενικού αριθµού του αρσενικού γένους
και τη γενική πληθυντικού αριθµού του θηλυκού
γένους.
ipsi: τη γενική και αιτιατική ενικού αριθµού του ουδετέρου
γένους.
Μονάδες 6

γ.

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και
να συµπληρώσετε στα κενά του τους τύπους που ζητούνται
(για το επίθετο να διατηρηθεί το γένος, ο αριθµός και η
πτώση).
Θετικός
impudens
aperte

Συγκριτικός

Υπερθετικός

Μονάδες 4
2.α.

mentiebatur: Να γράψετε την ονοµαστική ενικού αριθµού του
αρσενικού γένους της µετοχής του ενεστώτα και το γερούνδιο.
Μονάδες 5

β.

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα
παρακάτω ρήµατα:
venisset: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα στη
φωνή που βρίσκεται.
quaereret: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
τετελεσµένου µέλλοντα στην ίδια φωνή.
exclamavit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται.
cognosco: την αιτιατική του σουπίνου.
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responderit: τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο της ίδιας
φωνής.
credis: το απαρέµφατο του παρακειµένου στη φωνή που
βρίσκεται.
moverat: την αφαιρετική του σουπίνου.
trahebatur: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
ενεστώτα στην ίδια φωνή.
imponeretur: το απαρέµφατο του µέλλοντα της ίδιας φωνής.
conduxit: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του
ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 10
3.α.

se, aperte, scire, mihi, Romam, piscatoriam:
Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παραπάνω λέξεις των
κειµένων που σας δόθηκαν.
Μονάδες 6

β.

Cum Ennius ad Nasicam venisset:
Να αναγνωρίσετε την παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση του
κειµένου και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και
εκφοράς της.
Μονάδες 5

γ.

Ego non cognosco vocem tuam? Να µετατρέψετε τη σύνταξη
σε παθητική.
Μονάδες 4

4.α.

(Paetus), occiso Scriboniano, Romam trahebatur:
Να µετατρέψετε τη µετοχή στην αντίστοιχή της δευτερεύουσα
πρόταση (cum ιστορικός ή διηγηµατικός + ρήµα).
Μονάδες 5

β.

Homo es impudens: Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, αφού
την εξαρτήσετε από τη φράση Nasica dixit.
Μονάδες 10
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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 : Μετά τη 10:00 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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