Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Quin, homo inepte, taces, ut consequaris, quod vis? Sed antiquitatem tibi
placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri
antiqui, sed sic loquere, ut viri aetatis nostrae ; atquae id quod a C.
Caesare scriptum est, habe semper in memoria et in pectore : « tamquam
scopulum, sic fugias verbum insolens atque inauditum».
……………………………………………………………………………..
In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum
veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et
tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceromem defertur. Ille
epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για το καθένα από τα παρακάτω
ουσιαστικά:
antiquitatem: τη γενική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού.
pectore: τη δοτική ενικού αριθμού και την ονομαστική πληθυντικού αριθμού.
legionibus: τη γενική και αφαιρετική ενικού αριθμού.
casu: την αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού αριθμού.
die: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
Μονάδες 5
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω αντωνυμίες.
id: τη γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος.
quod: τη δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος.
Ille: τη γενική ενικού και δοτική πληθυντικού αριθμού στο γένος που βρίσκεται.
Μονάδες 6
γ. Να συμπληρώσετε στα κενά τους τύπους που ζητούνται μεταφέροντας τον
παρακάτω πίνακα (να διατηρηθεί το γένος, ο αριθμός και η πτώση).
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Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

bona
celeriter
Μονάδες 4
2. α. scriptum est: Να γράψετε την υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό σε
όλους τους χρόνους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το
υποκείμενο).
Μονάδες 5
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα:
placere: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στη φωνή που
βρίσκεται.
vive: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
conspicitur: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του μέλλοντα στην ίδια φωνή.
adfore: Το β΄ ενικό πρόσωπο στην οριστική του ενεστώτα.
defertur: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 10
3. α. antiquitatem, aetatis , adfore, casu, a milite, semper: Να χαρακτηρίσετε
συντακτικώς τις παραπάνω λέξεις των κειμένων που σας δόθηκαν.
Μονάδες 6
β. ut tragulam mitteret: Να αναγνωρίσετε την παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση,
να προσδιορίσετε τη συντακτική της θέση και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς
της.
Μονάδες 5
γ. ut consequaris: Να αναγνωρίσετε την δευτερεύουσα πρόταση και να
αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της.
Μονάδες 4
4. α. Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit: Να
μετατρέψετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.
Μονάδες 9
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β. «tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inauditum»: Να
μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο, ώστε να εκφράζει υπόθεση αντίθετη προς την
πραγματικότητα στο παρελθόν.
Μονάδες 6
Κούζας Ιωάννης
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