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KEIMENA
Α. Να κεηαθξάζεηε ηα παξαθάησ θείκελα:
Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. Germani non student
agriculturae. Lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur.
Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis
desiliunt ac pedibus proeliantur. Ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se
importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.
Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu. Exclusus ab insidiatoribus
Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad
solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum
latentem adgnovit; extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in
castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. Postero die Claudius
imperator factus est.
Μνλάδεο 40
Β.ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
1.α. Να γξάςεηε ην δεηνύκελν ηύπν γηα θάζε ιέμε πνπ ζαο δίλεηαη :
rei militaris : αθαιρεηική ενικού
lacte: αιηιαηική ενικού
carne: ονομαζηική ενικού
Equestribus: ονομαζηική ενικού και ζηα 3 γένη
fluminibus: αιηιαηική ενικού
aetatis : γενική πληθσνηικού
casu : δοηική ενικού
foribus : κληηική ενικού
pedes: αθαιρεηική πληθσνηικού
Postero die: γενική πληθσνηικού
Μνλάδεο 12
1.β. Να γξάςεηε ην δεηνύκελν ηύπν ησλ αλησλπκηώλ:
se : δοηική ενικού ζηο β΄ πρόζωπο
ea : γενική ενικού θηλσκού γενοσς
quodam: γενική πληθσνηικού οσδεηέροσ γένοσς
suae : αθαιρεηική πληθσνηικού ζηο α΄πρόζωπο για πολλούς κηήηορες
his : αιηιαηική ενικού αρζενικού γένοσς
Μνλάδεο 5
2.α. Να γξάςεηε ην δεηνύκελν ηύπν γηα θάζε ξήκα πνπ ζαο δίλεηαη ( γηα ηνπο πεξηθξαζηηθνύο ηύπνπο λα
ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν ) :
nutriuntur: α΄ενικό οριζηικής μέλλονηα ηης άλλης θωνής
habent: β΄πληθσνηικό οριζηικής ζσνηελεζμένοσ μέλλονηα ενεργηηικής θωνής
lavantur: αιηιαηική ζοσπίνο
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gerit: α΄πληθσνηικό οριζηικής παραηαηικού παθηηικής θωνής
sinunt : β΄πληθσνηικό οριζηικής παρακειμένοσ ενεργηηικής θωνής
cepit : β΄ενικό οριζηικής ενεζηώηα παθηηικής θωνής
recesserat : γ΄πληθσνηικό οριζηικής ζσνηελεζμένοσ μέλλονηα παθηηικής θωνής
prorepsit : απαρέμθαηο μέλλονηα ενεργηηικής θωνής
adgnovit: αιηιαηική πληθσνηικού μεηοτής μέλλονηα ζηο αρζενικό γένος
salutavit: γ΄ενικό οριζηικής σπερζσνηελίκοσ παθηηικής θωνής
Μνλάδεο 10
2.β. Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ ξεκάησλ ( γηα ηνπο πεξηθξαζηηθνύο ηύπνπο λα
ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν ) : nutriuntur, animadvertit, factus est
Μνλάδεο 9
3.α. Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο παξαθάησ ιέμεηο :
agriculturae, frigidissimis, vitae, res, a mercatoribus, cui, rumore, extractum, se ( ζηο 2ο κείμενο ), tristis
Μνλάδεο 10
3.β. Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο πξόηαζεο, ηε ζπληαθηηθή ηεο ιεηηνπξγία θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ
εθθνξά ηεο: « quod ea re….. remollescunt homines »
Μνλάδεο 8
4.α. Να κεηαθεξζεί ε παξαθάησ πξόηαζε ζηελ άιιε θσλή .
Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu.
Μνλάδεο 3
4.β. Να κεηαθεξζεί ε παξαθάησ πξόηαζε ζηνλ άιινλ αξηζκό .
Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur.
Μνλάδεο 3

ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΜΔΛΖΘΖΚΑΝ ΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ:
ΓΔΩΡΓΗΑ ΒΑΒΟΤΛΗΓΟΤ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ
ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΚΟΒΑΛΑ
ΛΔΩΝΗΓΑ ΚΟΚΑΝΖ
ΗΩΑΝΝΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ
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