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Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species 

horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie 

squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem 

concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. Tum 

terror Cassium concussit et e somno eum excitāvit. 

Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen 

est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia, 
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quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. … quae dura 

et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda ; sed quae gignuntur statim 

vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria». 

Tandem  puella, longa  mora standi  fessa, rogavit materteram ut  sibi  

paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae  dixit: «ego libenter tibi mea  

sede cedo».  Hoc dictum  paulo post  res ipsa confirmavit. Nam mortua est 

Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum  amavit; postea is puellam in 

matrimonium duxit 
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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) 

 ingentis magnitudinis: αφαιρετική ενικού 

 similem: ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό 

 effigiēi: ονομαστική πληθυντικού 

 nomen: κλητική πληθυντικού  

 somno: ονομαστική πληθυντικού  

 multo: γενική πληθυντικού αρσενικού γένους στο συγκριτικό βαθμό  

 parvus: δοτική ενικού ουδετέρου γένους στο συγκριτικό βαθμό  

 mitia: το επίρρημα στο θετικό βαθμό  

 matura: το επίρρημα στο συγκριτικό βαθμό και γενική πληθυντικού 

θηλυκού γενους στον υπερθετικό βαθμό  

 libenter: ονομαστική ενικού θηλυκού του επιθέτου  

 mea: ο ίδιος τύπος για πολλούς κτήτορες 

 sede: γενική πληθυντικού 

 ipsa: αιτιατική πληθυντικού αρσενικού 
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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)  

 dederat: β ενικό προστακτικής μέλλοντα ΠΦ 

 apparuit: β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ΕΦ 

 aspexit: β ενικό οριστικής μέλλοντα ΠΦ 

 concussit: β ενικό οριστικής ενεστώτα ΠΦ 

 desideranti: α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ΕΦ 

 dixit: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ  

 nascuntur: απαρέμφατο μέλλοντα 

 gignuntur:  β ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής 
περιφραστικής συζυγίας 

 fiunt: β πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού  

 standi:  β ενικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ 

 cederet: απαρέμφατο παρακειμένου ΕΦ 

 confirmavit: απαρέμφατο μέλλοντα ΠΦ 

 mortua est : γ ενικό υποτακτικής παρατατικού και δοτική γερουνδίου 

 duxit: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου της μετοχής ενεστώτα 
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Γ.1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις και να δηλώσετε σε ποιον όρο 

αναφέρονται: facie, effigiēi, sibi (το πρώτο), putria, standi, loco, paulo 
(μονάδες 7) 

 

Γ.2. Να τρέψετε τη σύνταξη από Ενεργητική σε Παθητική (μονάδες 4) 

 Accius tragoediam suam ei desideranti legit 

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

dixit…: (μονάδες 4)  «ego libenter tibi mea  sede cedo» 

Γ.4. Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς 

τρόπους: desideranti (μονάδες 3) 

Γ.5. Να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή: Quem simul aspexit 

Cassius (μονάδες 2) 

Γ.6. Να αναγνωριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, 
εκφορά, συντακτική λειτουργία) (μονάδες 10) 

 cum repente apparuit ei species horrenda. 

 ut  sibi  paulisper loco cederet 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


