ΑΠΟ 21/10/2017 ΕΩΣ 11/11/2017

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Β΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ:
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. […]
Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico
secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. Multos in illis locis
agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius
fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro
templo habēbat. […]
In eā civitāte, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est
fundamentum libertātis, fons aequitātis. Mens et animus et consilium et sententia civitātis
posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. […]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Α 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
Μονάδες 40
Β 1. Να γράψετε τη ζητούμενη πτώση
filiam : αφαιρετική πληθυντικού
incolis: αιτιατική ενικού
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας
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scopulum: αιτιατική πληθυντικού
beluam: δοτική πληθυντικού
oraculum: ονομαστική πληθυντικού
sententia: δοτική ενικού
libri : γενική πληθυντικού
locis : ονομαστική πληθυντικού
ingenium : γενική ενικού
agros : δοτική ενικού
Μονάδες 10
Β 2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των παρακάτω συνεκφορών:
Poeta epicus: ονομαστική πληθυντικού
Bello secundo: αιτιατική πληθυντικού
Animum tenerum: ονομαστική ενικού
Boni viri: κλητική ενικού
Μονάδες 4
Β 3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για κάθε αντωνυμία:
α) se, eum: να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυμιών
Μονάδες 2
β) se: να κλιθεί στο β’ πρόσωπο
eum: να κλιθεί στο γένος που βρίσκεται
Μονάδες 4
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Β 4. Να γραφούν οι ζητούμενοι ρηματικοί τύποι:
habent: β’ πληθ. Οριστικής Ενεστώτα
comparat: β’ ενικό Οριστικής Μέλλοντα
urget : γ’ πληθ. Οριστικής Ενεστώτα
respondet: β’ πληθ. Οριστικής Παρατατικού
adligat: α’ πληθ. Οριστικής Μέλλοντα
tenebat: α’ πληθ. Οριστικής Ενεστώτα
stat: γ’ πληθ. Οριστικής Μέλλοντα
Μονάδες 7
Β 5. est: να γραφεί το γ’ πληθυντικό σε Ενεστώτα, Παρατατικό και Μέλλοντα.
Μονάδες 3
Γ 1. Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων (υπογραμμισμένες):
filiam, marinam, Aethiopiae, incolis, poeta, vir, vitae, animum, fundamentum, mens
Μονάδες 10
Γ 2. In Campania: να αναγνωρίσετε τον εμπρόθετο προσδιορισμό και να κάνετε τις
απαιτούμενες αλλαγές, ώστε να δηλώνει α) την κίνηση σε τόπο β) την κίνηση από τόπο
Μονάδες 6
Γ 3. Να αντιστοιχίσετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς με τη σημασία τους.
1. cum Nymphis

α) εξαίρεση

2. de bello

β) παρομοίωση

3. sine lege

γ) σύγκριση

4. pro temple

δ) αναφορά
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Μονάδες 4
Γ 4. Να αναγνωρίσετε στα παραπάνω αποσπάσματα όλες τις περιπτώσεις αυτοπάθειας
Μονάδες 5
Γ 5. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στην πρόταση «Tum Cēpheus Andromedam
ad scopulum adligat;»
Μονάδες 5
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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Β΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
A.
Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη τη Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη, περήφανη για την
ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νύμφες. Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει προς
την ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κήτος, που αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά
στους κατοίκους: «Βασιλικό σφάγιο αρέσει στο θεό!» Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα
σε βράχο. Το κήτος κινείται προς την Ανδρομέδα…
Ο Σίλιος Ιταλικός, επικός ποιητής, ήταν ένδοξος άνδρας. Υπάρχουν δεκαεφτά όμορφα βιβλία
του για το δεύτερο καρχηδονιακό πόλεμο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε μόνιμα
στην Καμπανία. Στα μέρη εκείνα κατείχε πολλά αγροκτήματα. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή.
Επιδίωκε να φτάσει τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του. Τον
τιμούσε όπως ο μαθητής το δάσκαλο. Το μνημείο του, το οποίο βρισκόταν στη Νεάπολη,
θεωρούσε σαν ναό…
Σ’ εκείνη την πολιτεία, που τη στεριώνουν οι νόμοι, οι καλοί άντρες τηρούν πρόθυμα τους
νόμους. Γιατί ο νόμος είναι θεμέλιο της ελευθερίας, πηγή δικαιοσύνης. Το πνεύμα και η ψυχή
και η σκέψη και η κρίση της πολιτείας βρίσκονται στους νόμους. Όπως τα σώματά μας χωρίς
μυαλό, έτσι και η πολιτεία χωρίς νόμους δεν υπάρχει (δε στέκεται).

Β1.filiis-filiabus, incolam, beluis, oracula, scopulos, librorum, loca, ingenii-i,
Sententiae, agro
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B2.poetae epici, bella secunda, animus tener,bone vir

B3.α) προσωπική, δεικτική-επαναληπτική
β) Ενικός: Tu-tui-tibi-te-a te
Ενικός:is-eius-ei-eum-eo

Πληθυντικός:vos-vestri και vestrum-vobis-vos-a vobis

Πληθυντικός:ei,ii,i-eorum-eis,iis,is-eos-eis,iis,is

Β4. habebatis, comparabis, urgent, respondebatis, adligabimus, tenemus,stabunt

Β5. sunt, errant,erunt

Γ1. filiam:κατηγορούμενο στο Andromedam
Aethiopiae: γενική κτητική στο oram
marinam:επιθετικός προσδιορισμός στο beluam
incolis:αντικείμενο στο respondet
poeta:παράθεση στο Silius
vir:κατηγορούμενο στο Silius
vitae:γενική διαιρετική στο annis
animum:αντικείμενο στο habebat
fundamentum:κατηγορούμενο στο lex
mens:υποκείμενο στο posita est
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Γ2.εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο
α)ad/in Campaniam
β) de/ex/ab/in Campania

Γ3. 1γ, 2δ, 3α, 4β

Γ4. (forma) sua, se (comparat) ,se (movet), suae (vitae), se (tenebat) όλες είναι περιπτώσεις
άμεσης αυτοπάθειας

Γ5.

Tum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο adligat
Cepheus: υποκείμενο στο adligat
Andromedam: αντικείμενο στο adligat
ad scopulum: εμπρ.προσδιορισμός κίνησης σε τόπο στο adligat
adligat: ρήμα
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