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Α. Να μεταφράςετε τα παρακάτω κείμενα :
Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce
hostium his verbis proelio lacessitus est : « Congrediamur, ut singularis proelii
eventu cernatur,

quanto

miles

Latinus

Romano virtute

antecellat ». Tum

adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu
consulis in certamen ruit ; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis
spoliavit.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Quod

ut

praedones

animadverterunt,

abiectis

armis

ianuae

appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu !)
virtutem eius

admiratum se venisse. Haec postquam domestici

Scipioni

rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae
tamquam

sanctum

templum

venerati sunt et cupide Scipionis dextram

osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis
immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.
Μονάδεσ 40
Β. Παρατηρήςεισ
1α. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω
ςυνεκφορζσ :


his verbis

τθν ονομαςτικι πλθκυντικοφ



singularis proelii

τθν ονομαςτικι ενικοφ



viribus suis

τθν αιτιατικι ενικοφ



clara voce

τθ γενικι ενικοφ



deis immortalibus

τθν κλθτικι ενικοφ
Μονάδεσ 10
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1β.

Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται από τισ παρακάτω αντωνυμίεσ:
quanto

τθ δοτικι ενικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ

suis

τον ίδιο τφπο ςτο αϋ πρόςωπο

quod

τθν αιτιατικι
γζνοσ

eius

τθν ονομαςτικι ενικοφ ςτο ουδζτερο
γζνοσ

se

τθ δοτικι πλθκυντικοφ ςτο βϋ πρόςωπο

ενικοφ

ςτο

αρςενικό

Μονάδεσ 5
2. Να γράψετε τα ηθτοφμενα για τουσ παρακάτω ρθματικοφσ τφπουσ :
lacessitus est

το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι
του Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι

congrediamur

τον ίδιο τφπο ςτο Μζλλοντα (να λάβετε υπόψθ το
υποκείμενο)

cernatur

τον ίδιο τφπο ςτον Υπερςυντζλικο (να λάβετε
υπόψθ το υποκείμενο)

confisus

το πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του
Παρατατικοφ

permotus

το δεφτερο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι
του Ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι

ruit

τθ μετοχι του Μζλλοντα ςτθν
πλθκυντικοφ του κθλυκοφ γζνουσ

venisse

τθν αφαιρετικι του ςουπίνου

rettulerunt

το τρίτο ενικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι του
Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι

intromitti

τον ίδιο τφπο ςτο Μζλλοντα
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αιτιατικι
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iussit

τθ γενικι του γερουνδίου

venerati sunt

το απαρζμφατο του Μζλλοντα (να λάβετε υπόψθ
το υποκείμενο)

posuissent

το πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι
του Παρατατικοφ ςτθν άλλθ φωνι

consecrare

το πρϊτο ενικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι του
Παρακειμζνου ςτθν ίδια φωνι

solent

το δεφτερο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του
Παρακειμζνου (να λάβετε υπόψθ το υποκείμενο)

reverterunt

το πρϊτο ενικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του
Μζλλοντα
Μονάδεσ 15

3α.

Adulescens a duce hostium his verbis proelio lacessitus est : Να
μετατρζψετε τθν πακθτικι ςφνταξθ ςε ενεργθτικι.
Μονάδεσ 3

3β.

abiectis armis : Να αναλφςετε τθ μετοχι ςτθν αντίςτοιχθ δευτερεφουςα
πρόταςθ (ιςτορικόσ-διθγθματικόσ cum).
Μονάδεσ 2

3γ.

hoste : Να γράψετε τον βϋ όρο ςφγκριςθσ με τον άλλο τρόπο.
Μονάδεσ 2

3δ. Praedones virtutem eius admiratum venerunt : Να δθλϊςετε τον
προςδιοριςμό του ςκοποφ με δευτερεφουςα τελικι πρόταςθ (μονάδεσ
2), ad + γερουνδιακό (μονάδεσ 3) και γερουνδιακό + causa ( μονάδεσ 3).
Μονάδεσ 8
4α. Να αναγνωρίςετε πλιρωσ το ςυντακτικό ρόλο των παρακάτω λζξεων :
proelii, iniussu, in certamen, auditu, se, fores, deis.
Μονάδεσ 7
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4β. ut singularis proelii eventu cernatur : Να αναγνωρίςετε το είδοσ τθσ
παραπάνω πρόταςθσ (μονάδα 1) και να αιτιολογιςετε τθν ζγκλιςθ και το
χρόνο εκφοράσ τθσ (μονάδεσ 3).
Μονάδεσ 4
4γ. Quod ut praedones animadverterunt : Να μετατρζψετε τθν παραπάνω
δευτερεφουςα ςε ςυντακτικά ιςοδφναμθ μετοχι.
Μονάδεσ 4
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