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KEIMENA
Α. Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum
Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam, quae incolis
nocet. Oraculum incolis respondet: “regia hostia deo placet!” Tum Cēpheus Andromedam ad
scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennātis advolat;
puellam videt et stupet formā puellae. Perseus hastā beluam delet et Andromedam liberat.
Cēpheus Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent.
Β. Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. Septendecim libri eius de bello Punico secundo
pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros
possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius
fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro
templo habebat.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστούν τα δυο παραπάνω κείμενα. ( Μονάδες 40 )
2. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δυο αριθμούς: forma, vir, locis,
magistrum, monumentum
( Μονάδες 5)
3. Να κλιθεί το ρήμα possum στον ενεστώτα, παρατατικό και μέλλοντα και
το ρήμα sum στον παρακείμενο, υπερσυντέλικο και συντελεσμένο μέλλοντα
( Μονάδες 5 )
4. Comparo, placeo, pono* ( 3ης ), venio* ( 4ης ) : να κλιθούν σε ενεστώτα, παρατατικό και
μέλλοντα
( Μονάδες 10 )
*pono-posui-positum-ponere = τοποθετώ
venio-veni-ventum-venire = έρχομαι
5. adligo, teneo, dico* ( 3ης ), sentio* ( 4ης ) : να κλιθούν σε παρακείμενο, υπερσυντέλικο
και συντελεσμένο μέλλοντα
( Μονάδες 10 )
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*dico-dixi-dictum-dicere = λέω
sentio-sensi-sensum-sentire = καταλαβαίνω
6. qui, tuum ( ουδέτερο ), ille, ego : να κλιθούν οι παραπάνω αντωνυμίες στον ενικό
αριθμό
( Μονάδες 10 )
7. is, quod, illud, tu : να κλιθούν οι παραπάνω αντωνυμίες στον πληθυντικό αριθμό
( Μονάδες 10 )
8. Να δηλωθεί η συντακτική λειτουργία των παρακάτω υπογραμμισμένων όρων καθώς και
ο όρος που προσδιορίζεται
( Μονάδες 10 )
Andromedam :
στο
filiam:
στο
Aethiopiae:
στο
puellae:
στο
hastā:
στο
poeta:
στο
vir:
στο
se:
στο
tenerum:
στο
Gloriae:
στο

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΒΑΛΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΚΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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