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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 

Num ad hostem vēni et captīva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et 

infēlix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te vidērem? Qui 

potuisti populāri hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi 

ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et mināci animo 

perveneras, cur, cum in conspectu Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra illa 

moenia domus ac penātes mei sunt, mater coniunx līberique»? Ergo ego 

nisi peperissem, Rōma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in 

līberā patriā mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima 

futūra sum: at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus 

manet. 
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Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in 

periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuādet ut ad Cicerōnem 

epistulam deferat. Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia 

ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis 

litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre 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 conspicitur 

et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortātur ut 

salūtem sperent. 

Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα « Num ad hostem vēni … līberique»? 

και  « Gallus, periculum veritus … ut salūtem sperent » (μονάδες 40)  

Β.1. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις 

(μονάδες 15) 

 infēlix: το επίρρημα στον ίδιο βαθμό 

 fines: γενική πληθυντικού 

 mināci animo: κλητική ενικού  
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 conspectu: δοτική ενικού 

 domus: γενική πληθυντικού 

 mei: ίδιος τύπος της αντωνυμίας για πολλούς κτήτορες. 

 coniunx: αφαιρετική πληθυντικού 

 līberā: δοτική ενικού θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό  

 cuidam: αιτιατική ενικού ουδετέρου  

 amentum: ονομαστική πληθυντικού  

 celeriter: ονομαστική ενικού θηλυκού γένους στο θετικό βαθμό του 

επιθέτου και συγκριτικός του επιρρήματος. 

 casu: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

 

Β.2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις. 

Στους τύπους που είναι περιφραστικοί να δώσετε τη μετοχή στο γένος του 

υποκειμένου και μόνο! (μονάδες 15)  

 traxit: γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα ΕΦ και β πληθυντικό οριστικής 

μέλλοντα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας 

 populari: απαρέμφατο μέλλοντα και γ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

 genuit: β ενικό οριστικής υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής 
συζυγίας και δοτική γερουνδίου. 

 aluit: β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ΠΦ και απαρέμφατο μέλλοντα ΠΦ 

 ingredienti: β ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα 
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 cecidit: β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ και αιτιατική σουπίνου 

 peperissem: α πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού ΕΦ και γ πληθυντικό 

υποτακτικής μέλλοντα 

 pati: γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και γ πληθυντικό οριστικής 
συντελεσμένου μέλλοντα 

 cognoscit: β ενικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ και β πληθυντικό 
υποτακτικής παρακειμένου ΠΦ 

 sit: γ ενικό προστακτικής μέλλοντα και β πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 

 deferat: γ ενικό οριστικής ενεστώτα ΕΦ και απαρέμφατο συντελεσμένου 

μέλλοντα ΠΦ 

 mittit: β ενικό υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής περιφραστικής 
συζυγίας  και α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ΕΦ 

 constituit: γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ΠΦ και γενική γερουνδίου 

 adhaesit: β ενικό οριστικής παρατατικού ΕΦ και β πληθυντικό 
προστακτικής ενεστώτα ΠΦ  

 conspicitur: β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ΠΦ και απαρέμφατο 
παρακειμένου ΕΦ 

Γ.1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις και να δηλώσετε σε ποιον όρο 

αναφέρονται: tibi, mortua, ex equitibus, epistulā, se (μονάδες 5) 

 

 

Γ.2. Να τρέψετε την Ενεργητική σύνταξη σε Παθητική (μονάδες 5) 

 ut primum exsulem deinde hostem te vidērem? 
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Γ.3. Να τρέψετε την Παθητική σύνταξη σε Ενεργητική (μονάδες 4) 

 et tertio post die a quodam milite conspicitur (Υποκ: heac) 

Γ.4 Να αναγνωριστούν οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή – 
εκφορά και δικαιολόγησή τους, συντακτικός ρόλος) (μονάδες 8) 

 Quamvis infesto et mināci animo perveneras 

 nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur  

Γ.5. Να τρέψετε τον παρακάτω υποθετικό λόγο ώστα να δηλώνει υπόθεση 
αντίθετη προς την πραγματικότητα και η υπόθεση να αναφέρεται στο παρελθόν 
και η απόδοση στο παρόν(μονάδες 2) 

 at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus manet 

Γ.6 Να μετατρέψετε τη δευτερέυουσα πρόταση si adīre non possit σε μετοχή 
(μονάδες 2) 

Γ.7. Να μετατρέψετε τις μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις (μονάδες 4) 

 ingredienti (με τον ιστορικό διηγηματικό cum) 

 veritus (να δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία) 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


