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Α.   Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο:  
 
 Quas ego, cupidus bene gerendi  et  administrandi  rem publ icam,  
semper mihi  proponebam. Colendo et  cogi tando homines excel lentes 
animum et  mentem meam conformabam. Sic enim  l audem et  honestatem 
solum expetendo, omnes cruciatus corporis et  omnia pericula mort is parvi  
esse ducendo me pro salute vestra in tot  ac tantas dimicat iones obicere 
potui .  
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ..  
 Legatum monet ut ,  si  adi re non possi t , epistulam ad amentum 
tragulae adl iget  et  int ra castra abiciat .  In l i t teris scribi t  se cum legionibus 
celeri ter  adfore.  Gal lus,  per iculum ver i tus,  consti tui t  ut t ragulam mi t teret .  
Haec casu ad turrim adhaesi t  et ter tio post  die a quodam mi l i te 
conspic i tur  et  ad Ciceronem defer tur .  I l le  epistulam per legi t  mi l i tesque 
adhortatur  ut  salutem sperent .  

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις 
 
1.α. homines excel lentes,  omnes cruciatus,    
 salute vestra,  tantas dimicat iones,   
 quodam mi l i te :  

Να γράψετε τη γεν ική των παραπάνω συνεκφορών  στον αριθμό που 
βρίσκετα ι καθεμ ιά από αυτές.  

 Μονάδες 10 
 

β.  Να γράψετε στο τετράδιό σας την πτώση που ζητείται σε καθένα από 
τα παρακάτω oυσιαστ ικά:  

 
 corporis:   α ιτ ιατ ική πληθυντ ικού 
 mort is:   δοτ ική εν ικού 
 amentum:  ονομαστική πληθυντ ικού 
 turr im:  αφαιρετ ική εν ικού 
 d ie:  γενική πληθυντ ικού 

Μονάδες 5 
 
2.α.  Να γράψετε τα παραθετ ικά των παρακάτω λέξεων:  
 bene, celeri ter  

 Μονάδες 5 
 
 β.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται γ ια καθεμιά 

από τ ις παρακάτω λέξεις:  
 
gerendi :  γ΄  εν ικό πρόσωπο της υποτακτ ικής του ενεστώτα και του 

παρακειμένου στην ενεργητ ική φωνή.  



 

 
 

proponebam: β΄  πληθυντ ικό πρόσωπο της οριστ ικής του μέλλοντα και του 
υπερσυντελ ίκου στη φωνή που βρίσκεται.  

 
monet:  β΄ ενικό πρόσωπο της οριστ ικής του παρατατ ικού και του μέλλοντα 

στη φωνή που βρίσκεται.  
 
adire:  γ΄ πληθυντ ικό πρόσωπο της οριστ ικής του ενεστώτα και του 

παρατατ ικού.  
 
defer tur :  απαρέμφατο ενεστώτα στην ενεργητ ική και στην παθητ ική φωνή. 

Μονάδες 10 
 
3.α. semper, colendo, me, adire, tragulae, veritus: 
 Να χαρακτηρίσετε συντακτ ικώς τους παραπάνω όρους.  

Μονάδες 12 
 
 β.  ter tio  post die:  Να εκφράσετε την ίδ ια  έννοια με εμπρόθετο 
προσδιορισμό. 

Μονάδες 3 
 
4.α. ut salutem sperent: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να 
αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της. 

 Μονάδες 9 
 
   β. i l le  epistu lam per legi t :  Να μετατρέψετε την ενεργητ ική σύνταξη σε 
παθητ ική.  

 Μονάδες 6 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτ ικά (ημερομηνία,  
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  να μην τα αντ ιγράψετε στο 
τετράδιο.  
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντ ιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπετα ι να 
γράψετε.  
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο κα ι τα 
φωτοαντ ίγραφα, τα οποία κα ι θα καταστραφούν μετά το πέρας της 
εξέτασης  
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη ε ίνα ι αποδεκτή.  
Διάρκε ια εξέτασης :  Τρεις (3)  ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντ ιγράφων.  
Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1)  ώρα μετά τη διανομή των 
φωτοαντ ιγράφων. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


