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Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα: 
κείμενο 1    
Cum Africanus in Literno esset, complures duces forte salutatum ad eum 
venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, 
praesidium domesticorum in tecto conlocavit. 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. 
κείμενο 2  
Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa 
fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat 
expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur.Tandem puella, 
longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. 
Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. 
κείμενο 3    
Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? 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? 
 

(Μονάδες 40) 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Β1.α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις: 
complures duces: γενική στον ίδιο αριθμό. 
se ipsum: γενική ενικού. 
abiectis armis: αιτιατική στον ίδιο αριθμό. 
virtutem: oνομαστική ενικού αριθμού. 



 

praesidium: γενική ενικού αριθμού. 
filiae: αφαιρετική πληθυντικού αριθμού. 
omen: δοτική ενικού αριθμού. 
aliqua vox: αιτιατική ενικού αριθμού. 
loco: ονομαστική πληθυντικού αριθμού. 
mea sede: γενική πληθυντικού αριθμού. 
fines: αιτιατική πληθυντικού αριθμού. 

(Μονάδες 11) 
Β1.β) Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους άλλους βαθμούς τoυ 
επιθέτου ή επιρρήματος (στο επίθετο να διατηρηθεί το γένος, ο αριθμός 
και η πτώση): 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 
clara   

libenter   
  primum 

(Μονάδες 3) 
Β2.α) admiratum: Nα γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων και η 
γενική πληθυντικού της μετοχής ενεστώτα. (Προσοχή! Στους 
περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο). 

(Μονάδες 2,5) 
Β2.β) dixit: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα ενεργητικής φωνής.  

(Μονάδα 1) 
Β2.γ) rettulerunt: Να κλιθεί η προστακτική μέλλοντα παθητικής φωνής. 

(Μονάδες 1,5) 
Β2.δ) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθέναν από τους 
παρακάτω τύπους: 
(Προσοχή! Στους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο). 
salutatum: α’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα παθητικής 
φωνής. 
captum: γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής. 
existimasset: γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 
στην ίδια φωνή. 
rettulerunt: β’ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής. 
fecit: β’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού παθητικής 
φωνής. 
persedebat: α’ ενικό πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή. 
audiretur: γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος του γερουνδιακού. 
standi: γ’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια 
φωνή. 
cederet: β’ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου παθητικής φωνής. 
genuit: αιτιατική πληθυντικού της μετοχής μέλλοντα στο θηλυκό γένος. 



 

ingredienti: γ’ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού.                                                                                                             
(Μονάδες 11) 

Β3.α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους των κειμένων: 
(1° κείμενο) salutatum, domesticorum, se (το 2° του κειμένου), fores 
(2° κείμενο) uxor, nocte, standi, sede. 
(3° κείμενο) exsulem, patriae 

(Mονάδες 10) 
Β3.β) Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, 
εκφορά, συντακτική λειτουργία): 
▪ cum se ipsum captum venisse eos existimasset 
▪ dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis 

(Μονάδες  4) 
Β3.γ) Να συμπτυχθεί σε μετοχή η πρόταση:  
Quod ut praedones animadverterunt. 

(Μονάδες  2) 
Β3.δ) Να εκφράσετε το σκοπό με τη χρήση γενικής γερουνδίου και τελικής 
πρότασης : virtutem eius admiratum... 

(Μονάδες  4) 
Β4.α) Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: 
dum aliqua vox congruens proposito audiretur. 

(Μονάδες 2) 
Β4.β) Cum Africanus in Literno esset, complures duces forte salutatum ad 
eum venerunt (domus, Carthago): Να αντικαταστήσετε τον 
υπογραμμισμένο εμπρόθετο προσδιορισμό με τις λέξεις  που βρίσκονται 
στην παρένθεση. 

(Μονάδες 2) 
Β4.γ) Να αναπτύξετε στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις τις 
μετοχές: 
▪ ingredienti  (με τον dum ). 
▪ abiectis armis (με τον cum ιστορικό/διηγηματικό). 

(Μονάδες 4) 
Β4.δ) Να μετατρέψετε την κύρια πρόταση “ego libenter tibi mea sede 
cedo” σε απαρεμφατική με εξάρτηση: Tum Caecilia puellae dixit. 

(Μονάδες 2) 
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