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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: 
 
 In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter 
leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons 
aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis 
posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas 
sine lege non stat. 

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

 Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et 
ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus 
viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. 
Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem 
abesse sensit, pergit ad proximam speluncam; sed postquam 
boum vestigia foras versa vidit, confusus gregem ex loco 
infesto amovere coepit.  

Μονάδες 40 
 
Β. Παρατηρήσεις 
 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά 
από τις παρακάτω συνεκφορές : 
ea civitate:   τη γενική του ενικού αριθµού 
boni viri:   την κλητική του ενικού αριθµού 
corpora nostra:  τη γενική του πληθυντικού αριθµού 
proximam speluncam:την αφαιρετική του πληθυντικού 

αριθµού 
loco infesto:   την αιτιατική του ενικού αριθµού. 

 Μονάδες 10 
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β. ipse: Να κλιθεί η αντωνυµία στο θηλυκό γένος του 
ενικού αριθµού. 

 Μονάδες 2,5 
 

 
2α. traxit: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του ρήµατος 

στην ίδια φωνή . 
Μονάδες 2 

 
 

 est: Να κλίνετε την οριστική του παρακειµένου στον 
ενικό αριθµό . 

Μονάδες 3 
 

 
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα 

από τα παρακάτω ρήµατα :   
 continent: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 

του µέλλοντα στην ίδια φωνή 
fertur: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 
ενεστώτα στην ενεργητική φωνή  

 aspexit: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
ενεστώτα στην παθητική φωνή     

 sensit : το απαρέµφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή  
 vidit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

παρατατικού στην παθητική φωνή . 
Μονάδες 7,5 

 
 

3α. Cacus pastor boves quosdam in speluncam traxit : Να 
µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική . 

 
Μονάδες 7,5 
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β. 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 . ∆ύο στοιχεία της Στήλης Β 
περισσεύουν . 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

fundamentum επιθετικός προσδιορισµός 
libertatis γενική κτητική 
gregem επιρρηµατικός προσδιορισµός 
ibi υποκείµενο 
proximam γενική αντικειµενική 
 αντικείµενο 
 κατηγορούµενο 
 

Μονάδες 5 
 

4α. Prope Tiberim Hercules boves refecisse fertur: Να 
αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους της πρότασης . 

Μονάδες 7,5 
 

β. abesse, amovere: Να γράψετε το υποκείµενο καθενός 
από τα δύο αυτά απαρέµφατα του κειµένου και να 
δικαιολογήσετε την πτώση του. 

Μονάδες 5 
 
5α. Ποια νέα ποιητικά είδη επινόησε και καλλιέργησε ο 

Οβίδιος;   
Μονάδες 4 

  
 β. Τι γνωρίζετε για τις «Μεταµορφώσεις» του Οβιδίου;   

Μονάδες 6 
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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 την 10.30 πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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