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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017-  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ(3) 
 

 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

 Ex quibus quattuor  [legiones]  in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat 
in Belgis remanēre. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet. 
Milites his verbis admonet: «Hostes adventāre audio; speculatōres nostri eos 
prope esse nuntiant. 
………………………………………………………………………………………… 

Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit. Illi neminem 
viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniāvit. 
Paucis post diēbus res ipsa fidem somnii confirmāvit. Nam Octaviānus 
supplicio capitis eum adfēcit. 
………………………………………………………………………………………… 

Praedōnes postes ianuae tamquam sanctum templum venerāti sunt et 
cupide Scipiōnis dextram osculāti sunt. Cum ante vestibulum dona 
posuissent, quae homines deis immortalibus consecrāre solent, domum 
revertērunt. 
………………………………………………………………………………………… 

Num ad hostem vēni et captīva in castris tuis sum? In hoc me longa vita 
et infēlix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te vidērem? Qui 
potuisti populāri hanc terram, quae te genuit atque aluit? 

 
Α.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  μετάφραση  των  παραπάνω  
κειμένων . 

Μονάδες  40 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Β1. Nα  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  καθεμιά  από  τ ις  

παρακάτω  λέξεις :  
Belgis :  την  ονομαστική  του  πληθυντικού  

αριθμού   
omnes :  τη  γενική  του  πληθυντικού  αριθμού  στο  

ίδιο γένος  
his :  την  αιτ ιατ ική  του  πληθυντικού  αριθμού 

στο  ίδιο γένος 
nostri :  τον  ίδ ιο  τύπο  στον  άλλον  αριθμό   
prope : τον συγκριτικό και υπερθετικό  βαθμό  
illi : την  αιτ ιατ ική  του  πληθυντικού  αριθμού 

στο  θηλυκό  γένος 
neminem : τη  γενική  του  ενικού  αριθμού  
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somno :  την  ονομαστική  του  ενικού  αριθμού  
speciem : την  αφαιρετ ική  του  ενικού  αριθμού   
somnii :  την  ονομαστική  του  πληθυντικού  

αριθμού  
capitis :  την  κλητική  του  ενικού  αριθμού   
cupide :  τη  γενική  του  πληθυντικού  αριθμού  του 

αντιστοίχου  επιθέτου  στο  αρσενικό 
γένος στον  υπερθετικό  βαθμό  

infēlix :  τον  θετικό  βαθμό  του  αντίστοιχου  
επιρρήματος  

primum : τον  συγκριτ ικό  βαθμό .   
 Μονάδες  15  

 
Β2α .  Nα  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  καθέναν  από  τους  

παρακάτω  ρηματικούς  τύπους  (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο, όπου είναι 
αναγκαίο):  

iubet : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
παρακειμένου στην ίδια φωνή 

remanēre : το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
ενεστώτα στην ίδια φωνή 

importāre : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 
συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή 

audio : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 
μέλλοντα στην άλλη φωνή 

esse : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής 
του μέλλοντα 

viderant : τη γενική του γερουνδίου 
dedit : το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική μέλλοντα 

στην ίδια φωνή  
adfēcit : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή 
osculāti sunt : το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική μέλλοντα 
traxit : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 10  

 
Β2β .  posuissent:  να  γράψετε  τα  απαρέμφατα  και  τ ις  μετοχές  όλων  των  

χρόνων  του  ρήματος  στην  ίδ ια  φωνή  (να  λάβετε  υπόψη  το  
υποκείμενο  του  ρήματος ,  όπου  ε ίναι  αναγκαίο) .  

Μονάδες  5 
 
Γ1α .  Να  γίνει  πλήρης συντακτική  αναγνώριση  των  παρακάτω  λέξεων  και  

φράσεων :   
frumentum, verbis, de homine, capitis, cupide, immortalibus, domum, captīva, 
populāri.   

Μονάδες  9  
 
Γ1β .  «Milites his verbis admonet [Caesar]» 
 «Nam Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit» 
 Nα  μετατρέψετε  την  ενεργητική  σύνταξη  σε  παθητική στις παραπάνω  

προτάσεις .      
Μονάδες 6 
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Γ2α .  «speculatōres nostri eos prope esse nuntiant» 

«Qui potuisti populāri hanc terram?» 
Να  εντοπίσετε  τα  υποκείμενα  των  απαρεμφάτων  (μονάδες  2)  και  να  
αιτ ιολογήσετε  την  πτώση  τους .  (μονάδες  3)   

 Μονάδες  5 
 
Γ2β .  «quae homines deis immortalibus consecrāre solent» 
 «ut primum exsulem deinde hostem te vidērem» 
 Να  αναγνωρίσετε  το  είδος  των  δευτερευουσών  προτάσεων    

(μονάδες  2)  και  να  αιτ ιολογήσετε  τον  τρόπο  εκφοράς  τους .   
(μονάδες  4)        

Μονάδες  6  
 
Γ2γ .  «Cassius [...] se somno dedit» 
 Να  γίνε ι  πλήρης  συντακτική  αναγνώριση  των  όρων  της  πρότασης .  

      
Μονάδες  4  

 
 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Στο  εσώφυλλο  πάνω-
πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  ατομικά  στοιχεία  μαθητή .  Στην  αρχή  των  
απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την  ημερομηνία  και  το  εξεταζόμενο  
μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  γράψετε  
πουθενά  στις  απαντήσεις  σας  το  όνομά  σας .  

2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν  
θα βαθμολογηθούν  σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  
παραδώσετε  μαζ ί  με  το  τετράδιο  και  τα  φωτοαντ ίγραφα .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  
με  μαύρο  στυλό  με  μελάνι  που  δεν  σβήνε ι .   

4.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  ε ίνα ι  αποδεκτή .  
5.  Διάρκε ια  εξέτασης :  τρε ις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  φωτοαντ ιγράφων .  
6.  Ώρα  δυνατής  αποχώρησης :  17.00  
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


