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Α.

Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω
κείµενο:
Postquam XIV annos in Italia complevit,
Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi
Hannibal bellum cum Romanis componere frustra
cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam
dimicavit, sed Romani victoriam reportaverunt.
................................................................................................
Marco
Tullio
Cicerone
et
Gaio
Antonio
consulibus, Lucius Sergius Catilina, nobilissimi
generis vir sed ingenii pravissimi, contra rem
publicam coniuravit. Eum clari quidam sed improbi
viri consecuti erant. Catilina a Cicerone ex urbe
expulsus est. Socii eius deprehensi sunt et in carcere
strangulati sunt. Ab Antonio, altero consule, Catilina
ipse cum exercitu suo, proelio victus, interfectus est.
Gaius Sallustius tradit multos etiam milites Romanos
in eadem cruentissima pugna occisos esse, multos
autem graviter vulneratos esse.
Σηµείωση : Ως υποκείµενο στο ρήµα complevit
εννοείται η λέξη Hannibal.
Μονάδες 40
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Β. Παρατηρήσεις
1.α. nobilissimi generis, improbi viri, exercitu suo,
milites Romanos, cruentissima pugna:
Να γράψετε τις παραπάνω συνεκφορές στην ίδια
πτώση του άλλου αριθµού.
Μονάδες 5
1.β. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεµιά
από τις παρακάτω λέξεις:
pravissimi: την ίδια πτώση του ίδιου αριθµού
του θετικού βαθµού στο θηλυκό γένος
clari: τη γενική του πληθυντικού αριθµού του
υπερθετικού βαθµού στο ίδιο γένος
quidam: τη γενική του ενικού αριθµού στο ίδιο
γένος
ipse: την αιτιατική του ενικού αριθµού στο ίδιο
γένος
eadem: τη γενική του πληθυντικού αριθµού στο
ουδέτερο γένος.
Μονάδες 5
1.γ. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται για
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
urbe: τη γενική του ενικού και του πληθυντικού
αριθµού
carcere: την ονοµαστική του ενικού και του
πληθυντικού αριθµού
proelio: την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού.
Μονάδες 2,5
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2.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω
πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά του µε τα
στοιχεία που ζητούνται για κάθε ρήµα.
Πρόσωπο

Αριθµός

Χρόνος

dimicavit
consecuti erant
tradit
Μονάδες 4,5
2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για
καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους:
complevit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της
οριστικής του µέλλοντα και το απαρέµφατο του
ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται
componere: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής
του παρακειµένου και την ονοµαστική του
ενικού αριθµού της µετοχής του ενεστώτα στο
αρσενικό γένος, στη φωνή που βρίσκεται
cupivit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του
ενεστώτα και στην οριστική του µέλλοντα στη
φωνή που βρίσκεται
expulsus est: το απαρέµφατο του ενεστώτα και
το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 8
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3. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της Στήλης Α
και δίπλα στην καθεµιά το συντακτικό χαρακτηρισµό
που της αντιστοιχεί από τη Στήλη Β µε βάση το κείµενο.
Τρία στοιχεία της Στήλης Β περισσεύουν.
Στήλη Α
generis
eius
consule
graviter
vulneratos esse

Στήλη Β
γενική κτητική
ειδικό απαρέµφατο
παράθεση
γενική της ιδιότητας
επεξήγηση
επιρρηµατικός
προσδιορισµός
του τρόπου
τελικό απαρέµφατο
επιρρηµατικός προσδιορισµός
του χρόνου
Μονάδες 12,5

4.α. Carthaginienses eum in Africam revocaverunt:
Να µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε
παθητική.
Mονάδες 6
4.β. componere, occisos esse: Να γράψετε το υποκείµενο
καθενός από τα παραπάνω απαρέµφατα (µον. 2) και να
δικαιολογήσετε την πτώση του (µον. 2).
Μονάδες 4
4.γ. Eum clari quidam viri consecuti erant:
Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της
παραπάνω πρότασης.
Μονάδες 2,5
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5.α. Σε ποιες περιόδους χωρίζεται, µε βάση ιστορικά
κριτήρια, η ρωµαϊκή λογοτεχνία;
Μονάδες 5
5.β. Ποια παλαιότερη διαίρεση των εποχών της
ρωµαϊκής λογοτεχνίας δε γίνεται αποδεκτή
σήµερα και γιατί;
Μονάδες 5
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 : Μία (1) ώρα µετά
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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