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a) Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā
suā, 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.
b) 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.
c) 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. Legum ministri sunt magistrātus, legum interpretes
iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus.

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
Μονάδες 40
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται.
filiam: αφαιρετική πληθυντικού
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incolis(1o): ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
se: δοτική α’ ενικού
deo: κλητική ενικού
belua: ονομαστική ενικού
pulchri: γενική πληθυντικού
ultimis annis: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
locis: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
agros: ονομαστική ενικού
Vergili: αφαιρετική ενικού
magistrum: ονομαστική πληθυντικού
boni viri: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
civitate: γενική πληθυντικού
mens: αιτιατική πληθυντικού
Μονάδες 15

Β2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται.
habet: γ’ πληθυντικό, οριστική συντ. μέλλοντα
urget: οριστική παρακειμένου ίδιο πρόσωπο
placet: α’ πληθυντικό, οριστική μέλλοντα
nocet: απαρέμφατο ενεστώτα
respondet: σουπίνο
adligat: β’ πληθυντικό, οριστική παρακειμένου
erat: β’ ενικό, οριστική παρακειμένου
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possidebat: αρχικοί χρόνοι
studebat: γ’ πληθυντικό, οριστική παρακειμένου
fovebat: α’ ενικό, οριστική μέλλοντα
honorabat: α’ πληθυντικό, οριστική μέλλοντα
iacebat: α’ ενικό, οριστική υπερσυντελίκου
continent: γ’ πληθυντικό, οριστική υπερσυντελίκου
stat: ίδιο πρόσωπο, οριστική υπερσυντελίκου
possumus: α’ ενικό, οριστική παρατατικού

Μονάδες 15
Γ1. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις.
Μονάδες 10
Γ2. α. Να γίνει αναλυτική σύνταξη των παρακάτω προτάσεων:
a. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt.
b. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat.
Μονάδες 15
β. libri eius: αν αντικατασταθεί η αντωνυμία eius με την αντωνυμία suus-a-um,
τι διαφορά θα υπάρχει στη σημασία;
Μονάδες 5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

