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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΙΑΡΗΛΗΘΑ Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΡΝΚΔΑΠ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ
22-04-2018
Α. Λα μεηαθράζεηε ηα παρακάηω αποζπάζμαηα ζηη νέα ελληνική γλώζζα:
Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate
recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui
«Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et
grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad
eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit
et protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate
Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae
vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque
nascentem non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum
improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum
esse dicerent.
Κονάδες 40
Β.1. Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
Pacuvius: θιεηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
aetate: γεληθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
qui: αηηηαηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ νπδεηέξνπ γέλνπο
minor: αθαηξεηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην ζεηηθό βαζκό
magnum: ην επίξξεκα ζην ζεηηθό βαζκό
pondus: νλνκαζηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
vultum: γεληθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
ministri: θιεηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
locupletibus: νλνκαζηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
ipsum: αηηηαηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζειπθνύ γέλνπο
hoc: δνηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ ζην ίδην γέλνο
spem: αθαηξεηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
mollibus: δνηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην ζπγθξηηηθό βαζκό
sententiis: νλνκαζηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
crudeliter: ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ ππεξζεηηθό βαζκό
Κονάδες 15
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Β.2α. Να γξάςεηε ηνπ ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλαλ από ηνπο παξαθάησ
ξεκαηηθνύο ηύπνπο (γηα όζνπο από απηνύο ζρεκαηίδνληαη πεξηθξαζηηθά λα ιεθζεί ππόςε
ην ππνθείκελν):
venisset: αηηηαηηθή γεξνπλδίνπ
devertit: απαξέκθαην ελεζηώηα
esse: β’ πιεζπληηθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ
attulissent: β’ εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα
uteretur: απαξέκθαην κέιινληα
dicam: γ’ εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ππεξζπληειίθνπ ζηελ άιιε θσλή
malle: α’ εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ελεζηώηα
fieri: δνηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ γεξνπλδηαθνύ ζην ζειπθό γέλνο
aluerunt: γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο κέιινληα ζηελ άιιε θσλή
nascentem: αηηηαηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ηεο κεηνρήο κέιινληα ζην αξζεληθό
γέλνο
Κονάδες 10
Β.2Β. secuti: Να γξάςεηε ην β’ εληθό πξόζσπν ηεο ππνηαθηηθήο όισλ ησλ ρξόλσλ (λα
ιάβεηε ππόςε ην ππνθείκελν, όπνπ είλαη αλαγθαίν).
Κονάδες 5
Γ.1α. Να γίλεη πιήξεο ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ησλ παξαθάησ ιέμεσλ:natu, duriora,
imperare, imperiti, regie.
Κονάδες 5
Γ.1β. Accius tragoediam suam ei desideranti legit: Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή
ζύληαμε ζε παζεηηθή.
Κονάδες 4
Γ.1γ. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt: Να εμαξηεζεί ε παξαπάλσ
πξόηαζε από ηε ξήκα debeo ζην ζσζηό ηύπν (Μνλάδεο 2) θαη λα κεηαηξαπεί ζηε
ζπλέρεηα ζηελ παζεηηθή πεξηθξαζηηθή ζπδπγία (Μνλάδεο 4).
Κονάδες 6
Γ.1δ. desideranti: λα αλαιύζεηε ηελ κεηνρή ζε αληίζηνηρε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε,
εηζαγόκελε κε ηνλ ζύλδεζκν cum (Μνλάδα 1).
nascentem: λα αλαιύζεηε ηελ κεηνρή ζε αληίζηνηρε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε (Μνλάδεο
2)
Κονάδες 3
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Γ.2α. ut eo uteretur:Να αλαγλσξίζεηε ηελ δεπηεξεύνπζα πξόηαζε (Μνλάδεο 2) θαη λα
δειώζεηε ην ζθνπό κε αηηηαηηθή ζνππίλνπ (Μνλάδα 1) θαη αηηηαηηθή γεξνπλδίνπ (Μνλάδα
1).
Κονάδες 4
Γ.2β. quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam
imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse
dicerent: Να εληνπίζεηε ηνλ ππνζεηηθό ιόγν (Μνλάδα 1), λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηνπ
(Μνλάδα 1) θαη λα ηνλ κεηαηξέςεηε ώζηε λα δειώλεη αλνηρηή ππόζεζε ζην παξειζόλ
(Μνλάδεο 2).
Κονάδες 4
Γ.2γ. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed
videri tamen ea sibi duriora et acerbiora: Να κεηαηξέςεηε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε
ζηελ αληίζηνηρε κεηνρή πξαγκαηνπνηώληαο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο.
Κονάδα 1
Γ.2δ. narrate: Να εθθξάζεηε ηελ απαγόξεπζε κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο.
Κονάδες 2
Γ3. Tarentum: Να δειώζεηε ζηάζε ζε ηόπν.

Κονάδα 1

ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ:
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