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Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 

KEIMENO 1 

Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio 
quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam 
domini iussu id dixisse et illum intus esse.Accipe nunc quid postea Nasica 
fecerit.Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua 
quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.Tum Ennius 
indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Ego non 
cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasῑca responderit? “Homo es 
impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse.” 

……………………………………………………………………………… 

KEIMENO 2 
In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde 
hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque 
aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et 
minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non 
succurrit: «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx 
liberique» ? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur. 
……………………………………………………………………………… 
KEIMENO 3 
Tum [Caesar] cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem 
epistulam deferat. Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia 
ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis 
litteris mittit. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum 
tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus 
celeriter adfore.Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam 
mitteret.Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite 
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conspicitur et ad Ciceronem defertur.Ille epistulam perlegit militesque 
adhortatur ut salutem sperent. 

Μονάδες 40 
 
 
Παρατηρήσεις 
 
 
Β1.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις και φράσεις : 
οstio: τη γενική ενικού 
domi : τη γενική πληθυντικού 
quid : την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος  
indignatus: την αφαιρετική ενικού της μετοχής ενεστώτα στο ουδέτερο 
γένος 
primum : τον ίδιο τύπο στο θετικό βαθμό 
hanc terram: τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθμό  
fines : τη γενική πληθυντικού αριθμού 
celeriter: την αφαιρετική ενικού του αντίστοιχου επιθέτου στο θηλυκό 
γένος συγκριτικού βαθμού και το επίρρημα υπερθετικού βαθμού 
turrim : την αφαιρετική ενικού 
quodam milite : την αιτιατική ενικού 
ille: την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 
salutem : την κλητική ενικού 

         Μονάδες 15 
  

 
Β2.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους 
παρακάτω ρηματικούς τύπους : [για τους περιφραστικούς τύπους να 
λάβετε υπόψη το υποκείμενο τους] 
dixisset : τη δοτική ενικού στο θηλυκό γένος στο γερουνδιακό  
sensit : το γ΄πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα ίδιας φωνής 
quaereret: το β΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην ενεργητική φωνή   
exclamavit: το γ΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην παθητική φωνή  
indignatus:  το απαρέμφατο μέλλοντα  
mentiebatur: τη δοτική ενικού στο γερούνδιο 
potuisti :  το β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού  
genuit : το γ΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην ενεργητική 
περιφραστική συζυγία 
ingredienti: το β ΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 
cecidit: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική παρατατικού 
adhaesit : το γ ΄  πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην παθητική φωνή  
conspicitur : το σουπίνο και στους δύο τύπους   



 
 

defertur : το β ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην παθητική φωνή   
adhortatur : το α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου  

 
Μονάδες 15 

 
 
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 
domi [ το πρώτο], se     [από το πρώτο κείμενο]   
primum, exsulem,  terram, patriae  [από το δεύτερο κείμενο]   
periculum, casu , salute,  epistula  [από το τρίτο κείμενο]   

        Μονάδες 10 
 
Γ1β. «quid postea Nasica fecerit»: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα 
πρόταση (είδος προτάσης, συντακτικός ρόλος, τρόπος εισαγωγής, τρόπος 
εκφοράς με βάση τον κανόνα ακολουθίας των χρόνων). 

Μονάδες 3 
 
Γ2α. «Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset... ancilla 
dixisset eum domi non esse»: Να αντικαταστήσετε τις δύο χρονικές 
προτάσεις με άλλες χρονικές εισαγόμενες με το σύνδεσμο  ut και να 
επιφέρετε όλες τις αναγκαίες αλλαγές. 

Μονάδες 2 
 
Γ2β. «Ego non cognosco vocem tuam?»:  Να μετατρέψετε την 
ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

Μονάδες 2 
 
Γ2γ. «exclamavit Nasica se domi non esse» ( Ιtalia, Roma, Carthago): Να 
αντικαταστήσετε την υπογραμμισμένη λέξη με αυτές που βρίσκονται στην 
παρένθεση έτσι, ώστε να δηλώνεται η ίδια επιρρηματική σχέση. 

Μονάδες 3 
 
Γ3α. Να μετατρέψετε τη μετοχή στη φράση «Gallus, periculum veritus, 
constituit ut tragulam mitteret» σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση 
έτσι, ώστε να δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία. 

Μονάδες 2 
 
Γ3β. «cuidam ex equitibus Gallis persuadet»: Να εκφράσετε με 
ισοδύναμο τρόπο τον εμπρόθετο επιρρηματικό προσδιορισμό του 
διαιρεμένου όλου .  

Μονάδες 2 
 



 
 

Γ3γ. «Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur»:  Να 
μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο ώστε να δηλώνει το δυνατό ή πιθανό. 

Μονάδες 4 
 
Γ3δ. «Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse»: 
Να αντικατασταθεί η δευτερεύουσα πρόταση από μετοχική φράση. 

Μονάδες 2 
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