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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
 
Silius Italicus, poeta epicus , vir clarus erat. XVII (septendecim) libri  eius de 
bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se 
tenebat.  Multos  in  illis  locis  agros  possidebat.  Silius  animum  tenerum 
habebat.  Gloriae  Vergili  studebat  ingeniumque  eius  fovebat.  Eum ut  puer 
magistrum honorabat.

 ………………………………………………………………………………………..

In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim 
est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et 
sententia  civitatis  posita  est  in  legibus.  Ut  corpora*  nostra  sine  mente,  sic 
civitas sine lege non stat.
 
 
 



Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 
 

1. Να μεταφράσετε στα νέα Ελληνικά τα παραπάνω αποσπάσματα.
                                                                                                          (μονάδες 40)
 
 
2.α. Να γράψετε στην ίδια πτώση και στον άλλο αριθμό τις παρακάτω 
συνεκφορές: ultimis annis,  animum tenerum, ea civitate, boni viri 
                                                                                                          (Μονάδες 4)
 
 
2β. Να κλίνετε και στους δύο αριθμούς τα παρακάτω 
ουσιαστικά: fons, agros.
(Μονάδες 4)                                                                                                            

 
2γ. eius( το υπογραμμισμένο):Να κλιθεί στο γένος που βρίσκεται και 
στους δύο αριθμούς
      se: Να κλιθεί στο πρόσωπο που βρίσκεται και στους δύο αριθμούς.

(Μονάδες 6)
 
3α.  Να γράψετε τον τύπο ή τους τύπους που ζητούνται για καθεμία 
από τις παρακάτω λέξεις:
 
stat: το β’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού, ενεργητική φωνή.
 
civitas: την γενική πληθυντικού.
 
pulchri: την κλητική ενικού στο ίδιο γένος.
 
 
fovebat: το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα, ενεργητική φωνή.
 
 
consilium: την αιτιατική του πληθυντικού.
                                                                                                          (Μονάδες 5)
 
3β. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους και την συζυγία των παρακάτω 
ρημάτων:
tenebat, servant.

 (Μονάδες 8)



3γ. studebat: να γράψετε το α’ πληθυντικό ενεστώτα και παρατατικού 
οριστικής ενεργητική φωνή.

(Μονάδες 2)
 
 
4α.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: 
annis: 
Vergili:
magistrum:
vitae:
libertatis:
in civitate:
sententia:
boni:

 (Μονάδες 16)
4β. ut puer magistrum: Να χαρακτηριστεί συντακτικά η πρόταση( είδος, 
εισαγωγή, εκφορά)
                                                                                                             (Μονάδες 5)
 
4γ. in locis: Τι δηλώνει ο εμπρόθετος;

(Μονάδες 4)
 
4δ. se tenebat: ποια είναι η συντακτική θέση της αντωνυμίας μέσα στην 
πρόταση.

(Μονάδες 2)
 
5. quam leges continent: Να χαρακτηριστεί συντακτικά η πρόταση
( είδος, εισαγωγή, εκφορά, ) 
                                                                                                             (Μονάδες 4)

Καλή επιτυχία!


