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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 

Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter 

vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; 

eum latentem adgnōvit; extractum imperatōrem eum salutāvit. Hinc ad 

commilitōnes suos eum adduxit. Ab his in castra delātus est tristis et 

trepidus, dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur.  

Cum  Africanus  in  Literno  esset, complures  praedonum  duces  forte 

salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se  ipsum captum venisse eos  
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existimasset, praesidium  domesticorum  in tecto conlocavit. Quod ut  

praedones  animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et 

clarã voce Scipioni nuntiaverunt  (incredibile  auditu!)  virtutem  eius  

admiratum se venisse. Haec postquam domestici  Scipioni  rettulerunt, is 

fores reserari  eosque  intromitti iussit.   

Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit 

plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. 

Hoc est quod Tarqulnium dixisse ferunt exulantem: “Tum intellexi, quos 

fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre 

poteram". 
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Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα (μονάδες 40)  

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

(μονάδες 15) 

 paulo: να γραφεί ο θετικός και ο συγκρτικός βαθμός του επιρρήματος 

 proximum: ίδιος τύπος στο συγκριτικό βαθμό 

 rumore: γενική πληθυντικού 

 foribus: αιτιατική πληθυντικού 

 commitilones suos: ονομαστική ενικού 

 his: γενική ενικού θηλυκού γένους  

 tristis: δοτική ενικού ουδετέρου γένους στο συγκριτικό βαθμό και 

επίρρημα στο θετικό βαθμό  

 complures: ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος  

 tempus: δοτική πληθυντικού  

 inopes: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους στο θετικό και στον 

υπερθετικό βαθμό  

 quos (το τελευταίο): ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.   

 

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)  
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 exterritus: γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ΠΦ 

 prorepsit: β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου Παθητικής 

Περιφραστικής Συζυγίας.  

 praetenta: απαρέμφατο παρακειμένου ΕΦ 

 discurrens: απαρέμφατο μέλλοντα ΠΦ 

 adgnovit: γ ενικό προστακτικής μέλλοντα ΕΦ 

 extractum: β πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού ΠΦ  

 delatus est: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ 

 moriturum:  γ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

 abiectis: αφαιρετική γερουνδίου  

 nuntiaverunt:  α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ΕΦ 

 intromitti: απαρέμφατο παρακειμένου ΠΦ 

 coluntur: β πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 

 fit: β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα.  

 ceciderunt : γ ενικό οριστικής μέλλοντα ΕΦ και αφαιρετική σουπίνου 

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

αναφέρονται: Discurrens, latentem, trepidus, armis, admiratum, amicorum, 

amicos (μονάδες 7) 
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Γ.2. Να τρέψετε τη σύνταξη από Παθητική σε Ενεργητική (μονάδες 5) 

Ab his in castra delātus est tristis et trepidus (Claudius)  

Γ.3. Να τρέψετε την παρακάτω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor 

tradit…: (μονάδες 3)  «Discurrens miles pedes eius animadvertit» 

Γ.4. Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση με τον ιστορικό διηγηματικό 

cum: abiectis armis (μονάδες 3) 

Γ.5. Να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή Haec postquam 

domestici  Scipioni  rettulerunt (μονάδες 2) 

Γ.6. Να αναγνωριστούν πλήρως η δευτερεύουσα προτάση (είδος, εισαγωγή, 
εκφορά, συντακτική λειτουργία) (μονάδες 4 ) 

 cum se  ipsum captum venisse eos  existimasset. 

Γ.7. Να τρέψετε τον προσδιορισμό του σκοπού admiratum σε δευτερεύουσα 
τελική πρόταση και εμπρόθετη γενική γεορυνδίου (μονάδες 4) 

Γ.8 Να μεταγράψετε τον τοπικό προσδιορισμό ad solarium ώστε να δηλώνει 
στάση σε τόπο (μονάδες 2) 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


