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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
Α. Να μεταφράσετε το
ελληνική γλώσσα:

παρακάτω

κείμενο

στη

νέα

In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus
aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad
urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae
ad concordiam pertinerent ; sed tantus furor omnes invaserat,
ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili
miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil
miserius quam ipsa victoria.
.........................................................................................................
Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is
Sullae: «Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam
circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego
hostem iudicabo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum,
semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario
conservatam esse.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά
από τις παρακάτω συνεκφορές:
eum locum
tantus furor
bellis civilibus

:
:
:

τη γενική πληθυντικού.
τη δοτική πληθυντικού.
την ονομαστική πληθυντικού.
Μονάδες 6
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1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις:
deus
urbem
omnia
quae
militum

:
:
:
:
:

την αιτιατική πληθυντικού.
τη γενική πληθυντικού.
την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος.
τη δοτική ενικού στο αρσενικό γένος.
τη γενική ενικού.
Μονάδες 5

1.γ. Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων
βαθμών στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση.
miserius (quam)
infirmo
Μονάδες 4
2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα
από τα παρακάτω:
deducta est: το β΄ ενικό πρόσωπο του Μέλλοντα της
Oριστικής και το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του
Παρατατικού της Yποτακτικής στην ίδια φωνή.
το γ΄ ενικό πρόσωπο του Παρατατικού της
veni:
Oριστικής και το β΄ ενικό πρόσωπο του
Ενεστώτα της Προστακτικής στην ίδια φωνή.
pertinerent: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του Παρακειμένου
της Yποτακτικής και το γ΄ ενικό πρόσωπο του
Συντελεσμένου Μέλλοντα στην ίδια φωνή.
το β΄ ενικό πρόσωπο του Μέλλοντα της
dixit:
Oριστικής και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του
Ενεστώτα της Yποτακτικής στην ίδια φωνή.
judicabo:
το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του Υπερσυντέλικου
της Υποτακτικής και το γ΄ ενικό πρόσωπο του
Μέλλοντα της Προστακτικής στην ίδια φωνή.
Μονάδες 10
2.β.

pugnare:

να γράψετε τη μετοχή Ενεστώτα του ουδετέρου
γένους στην αιτιατική πτώση του ενικού
αριθμού και το απαρέμφατο του Μέλλοντα της
Παθητικής φωνής. (μονάδες 2)
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

conservatam esse: να γράψετε τη γενική του γερουνδίου, την
αιτιατική
του
σουπίνου
και
το
απαρέμφατο του Παρακειμένου της
Ενεργητικής φωνής (μονάδες 3).
Μονάδες 5
3.α. ut pugnare cuperent:
Να αναγνωρίσετε το είδος της παραπάνω πρότασης (μονάδα 1)
και να δικαιολογήσετε την έγκλιση (μονάδες 2) και το χρόνο
του ρήματος (μονάδες 2).
Μονάδες 5
3.β. numquam tamen ego hostem judicabo Marium: Να
χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της παραπάνω
πρότασης και να γράψετε τις λέξεις, στις οποίες
αναφέρονται.
Μονάδες 10
4.α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση
και να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο
συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης.
res
:
esse
:
ad concordiam :
tantus
:

είναι
είναι
είναι
είναι

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

στο
στο
στο
στο

......................
.......................
.......................
.......................
Μονάδες 8

4.β. (sed) tantus furor omnes invaserat: Να μετατρέψετε
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 3
4.γ. sed nihil (est) miserius quam ipsa victoria: Στην
παραπάνω πρόταση να βρείτε τον α΄ και β΄ όρο της
σύγκρισης (μονάδα 1), να εκφέρετε με τον άλλο τρόπο
το β΄ όρο (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο
εκφοράς (μονάδα 1).
Μονάδες 4
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να
γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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