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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2001 

∆ΕΣΜΗ ΤΡΙΤΗ (3η)  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  
 

Α. KEIMENO : 

 

Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini,  

laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam 

inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro 

se ipsam interficit. 

 

Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter 

Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator 

est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus 

interemptis aurum omne recepit.  

 

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me 

longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde 

hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae 

te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira 

cecidit?  
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. α.  Στις συνεκφορές : 

 aequo iure, castris tuis: Να γραφούν η γενική και η 

αιτιατική του αριθµού στον οποίο βρίσκονται .

 aurum omne, hanc terram: Να γραφούν η γενική και η 

δοτική του αριθµού στον οποίο βρίσκονται .

 infelix senecta: Να γραφούν η αιτιατική και η αφαιρετική 

του αριθµού στον οποίο βρίσκεται. 

β.  cultro: Να κλιθεί στον ενικό αριθµό . 

 fines: Να γραφούν η ονοµαστική του ενικού και η γενική 

του πληθυντικού αριθµού. 

 illis, ipsam, hoc: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στον 

ενικό αριθµό και στο γένος που βρίσκονται . 

2. α.  diu: Να γραφούν τα παραθετικά . 

longa: Να κλιθεί στο συγκριτικό βαθµό του γένους στο 

οποίο βρίσκεται και στους δύο αριθµούς . 

 infelix: Να γραφεί η αιτιατική του πληθυντικού του 

ουδετέρου γένους και στους τρεις βαθµούς. Να σχηµατιστεί 

το επίρρηµα και να γραφούν τα παραθετικά του. 

 β.  interficit : Να κλιθεί το γερούνδιο . 

abeuntes: Να κλιθεί στο ουδέτερο γένος και στους δύο 

αριθµούς . 

ingredienti: Να γραφούν τα απαρέµφατα όλων των 

χρόνων (να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο). 
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3. laedit: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο δεύτερο 

πρόσωπο του πληθυντικού αριθµού του µέλλοντα στη φωνή 

που βρίσκεται (να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο). 

 aperit: Να κλιθεί η υποτακτική του παρατατικού στη φωνή 

που βρίσκεται. 

 absens: Να κλιθεί η υποτακτική του υπερσυντελίκου . 

 factus est: Να γραφεί η ονοµαστική του ενικού του 

γερουνδιακού και στα τρία γένη . 

 interemptis: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο πρώτο 

πρόσωπο του πληθυντικού αριθµού της υποτακτικής της 

ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το 

υποκείµενο). 

 viderem: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα στην 

ενεργητική και στη µέση φωνή . 

 potuisti: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο τρίτο 

πρόσωπο του πληθυντικού αριθµού της υποτακτικής . 

 populari: Να κλιθεί η υποτακτική του ενεστώτα . 

 cecidit: Να γραφούν η µετοχή του ενεστώτα στην 

ονοµαστική του ενικού και τα απαρέµφατα όλων των 

χρόνων στη φωνή που βρίσκεται (να ληφθεί υπόψη το 

υποκείµενο).  

4. maestam, illis, cultro, exsulem: Να γίνει συντακτική 

αναγνώριση των όρων . 

 uxoris Collatini: Να µετατραπεί η παράθεση σε 

δευτερεύουσα πρόταση .  
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 Ιllis femina cum lacrimis iniuriam aperit: Να 

µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική . 

 absens : Να αναλυθεί η µετοχή στην αντίστοιχη 

δευτερεύουσα πρόταση . 

 Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque 

aluit? : Να µετατραπεί ο ευθύς λόγος σε πλάγιο µε 

εξάρτηση από το Mater interrogavit filium . 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , δέσµη , εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε 

στο τετράδιο το κείµενο και τις παρατηρήσεις .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων , αµέσως  µόλις σας παραδοθούν .  

∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

Κατά την αποχώρησή σας , να παραδώσετε  τα φωτοαντίγραφα 

µαζί µε το τετράδιο .  

3. Να µεταφράσετε το κείµενο .  

4. Να απαντήσετε σε όλες τις παρατηρήσεις .  

5. ∆ιάρκεια  εξέτασης  : τρεις (3) ώρες .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά την έναρξη της 

εξέτασης .  

 
ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε. 
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