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 Α. Να

μεταφράςετε τα παρακάτω κείμενα :

Cum civitas
potestate.

bellum gerit,

Equestribus

magistratus

proeliis

proeliantur : ephippiorum

usus

saepe
res

ex

turpis

creantur cum vitae
equis

desiliunt

et iners

necisque

ac

habetur.

pedibus
Vinum a

mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur,
remollescunt homines atque effeminantur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Discurrens

miles

pedes

eius

animadvertit; eum latentem

extractum imperatorem eum salutavit.

Hinc ad commilitones

adgnovit;
suos eum

adduxit. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba
quasi moriturum eum miseratur. Postero die Claudius imperator factus est.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo
se metui

putet. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi

forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint

inopes

amicorum.
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 Β. Παρατηρήςεισ
1.α. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt : Να μεταφζρετε τισ λζξεισ
τθσ παραπάνω πρόταςθσ ςτον άλλον αρικμό.
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1.β. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω
λζξεισ:


civitas :

τθ γενικι πλθκυντικοφ



magistratus :

τθ δοτικι ενικοφ



res iners :

τθ γενικι πλθκυντικοφ



pedes :

τθν κλθτικι ενικοφ



suos :

τον ίδιο τφπο του αϋ προςϊπου



his :

τθν ονομαςτικι πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό
γζνοσ



tristis :

τθν αφαιρετικι ενικοφ ςτο ςυγκριτικό βακμό
του κθλυκοφ γζνουσ



postero :

τον ίδιο τφπο ςτον υπερκετικό βακμό



tempus :

τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ



inopes :

τθ

γενικι

πλθκυντικοφ

ςτο

ςυγκριτικό

βακμό του ίδιου γζνουσ
Μονάδεσ 11

2.α.

adduxit, delatus est, factus est, nescio, fuerint : Να γράψετε το
δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι του Ενεςτϊτα τθσ ίδιασ
φωνισ.
Μονάδεσ 5

2.β.

Να γράψετε τα ηθτοφμενα για τουσ παρακάτω ρθματικοφσ τφπουσ :
creantur

το δεφτερο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι
του Ενεςτϊτα ςτθν άλλθ φωνι

sinunt

τθν αφαιρετικι του ςουπίνου

arbitrantur

το απαρζμφατο του Μζλλοντα (να λάβετε υπόψθ
το υποκείμενο)

discurrens

το πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι
του Μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι (να λάβετε
υπόψθ το υποκείμενο)
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animadvertit

τθ δοτικι του γερουνδίου

adgnovit

το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι
του Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι

extractum

το δεφτερο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι
του Παρακειμζνου ςτθν άλλθ φωνι

moriturum

το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι του
Υπερςυντελίκου (να λάβετε υπόψθ το υποκείμενο)

coluntur

τθ μετοχι του Μζλλοντα ςτθ δοτικι ενικοφ του
κθλυκοφ γζνουσ

intellegitur

το πρϊτο ενικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι
Υπερςυντελίκου ςτθν άλλθ φωνι

του
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3.α.

Να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τθν ακόλουκθ άςκθςθ και να
ςυμπλθρϊςετε τα κενά, ϊςτε να φαίνεται ο ςυντακτικόσ ρόλοσ τθσ
κάκε λζξθσ :
vitae :

είναι ……………………..………….. ςτο …………………………….

ex equis :

είναι ……………………………..…….. ςτο ………………………….

latentem :

είναι ……………………………………………… ςτο ……………………

trepidus :

είναι …………………………..……..…….. ςτο …………………….

se (ςτο 3ο κείμενο) : είναι ……………………………………. ςτο ………………………….
Μονάδεσ 5

3.β.

quam fuerint inopes amicorum :
Να αναγνωρίςετε το είδοσ (μονάδα 1) και τθ ςυντακτικι λειτουργία
(μονάδα 1) τθσ παραπάνω δευτερεφουςασ πρόταςθσ.
Να δικαιολογιςετε τθν εκφορά τθσ (μονάδεσ 3).
Να τθ μετατρζψετε ζτςι, ϊςτε να δθλϊνει το υςτερόχρονο (μονάδα 1).
Μονάδεσ 6
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3.γ.

Discurrens miles pedes eius

animadvertit : Να μετατρζψετε

τθν

ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι.
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4.α.

Quodsi

forte

ceciderunt, tum

intellegitur : Να

κάνετε

τισ

απαραίτθτεσ αλλαγζσ, ϊςτε ο υποκετικόσ λόγοσ να δθλϊνει υπόκεςθ
αντίκετθ προσ τθν πραγματικότθτα ςτο παρόν (μονάδεσ 2) και ςτο
παρελκόν (μονάδεσ 2).
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4.β.

Στισ ακόλουκεσ προτάςεισ να μετατρζψετε τθν πακθτικι ςφνταξθ ςε
ενεργθτικι :
Ab his ille in castra delatus est tristis et trepidus.
Postero die Claudius a Romanis imperator factus erit.
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4.γ.

Cum

civitas

δευτερεφουςα

bellum

gerit : Να

ςυμπτφξετε

τθν

παραπάνω

πρόταςθ ςε ςυντακτικά ιςοδφναμθ μετοχι.
Μονάδεσ 2

   
Ο Ρ Ο  Η Μ Ο ΠΕΙΡΑΙΑ
Ρζνα αρμπάνη
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