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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».  Hoc dictum  paulo post  res ipsa confirmavit. Nam mortua 

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

in matrimonium duxit. 

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, 

quae vident, dissimulent: qui  spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt 

coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt; quorum 
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auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in 

hunc animadvertissem, crudeliter et  regie id factum esse dicerent. Nunc 

intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam 

stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem, tam 

improbum, qui non fateatur. 

Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα « Caecilia, uxor  Metelli … paulisper 

loco cederet», «qui spem Catilinae … id factum esse dicerent»  (μονάδες 40)  

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

(μονάδες 15) 

 more  prisco: γενική πληθυντικού 

 omen  nuptiale: αφαιρετική ενικού 

 filiae: δοτική πληθυντικού  

 quodam nocte:  γενική πληθυντικού 

 longa: το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

 mea: ίδια πτώση στο β πρόσωπο για πολλούς κτήτορες 

 sede: γενική πληθυντικού 

 multum: ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό  

 crudeliter: ονομαστική πληθυντικού του επιθέτου από το οποίο παράγεται 

στο θηλυκό γένος στον υπερθετικό βαθμό 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 iste: δοτική ενικού ουδετέρου 

 neminem: αφαιρετική ενικού ουδετέρου 

 

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)  

 persedebat: γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ΕΦ και απαρέμφατο 

παρακειμένου ΠΦ 

 congruens: γ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα ΕΦ  

 standi: α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου ΕΦ και απαρέμφατο 

μέλλοντα ΠΦ 

 cederet: απαρέμφατο παρακειμένου ΕΦ 

 dixit: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ και μετοχή ενεστώτα ΕΦ 

 mortua est: γ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα και β πληθυντικό 
υποτακτικής παρατατικού 

 vixit: απαρέμφατο  μέλλοντα ΕΦ και αφαιρετική γερουνδίου 

 sunt:  β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

 dissimulent: β ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα Παθητικής 
Περιφραστικής Συζυγίας   

 aluerunt: α ενικό οριστικής παρατατικού ΠΦ και αφαιρετική σουπίνου 
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 nascentem: β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου και απαρέμφατο 
μέλλοντα 

 secuti: γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και γ πληθυντικό οριστικής 
μέλλοντα 

 animadvertissem: γ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού της 

Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας και απαρέμφατο ενεστώτα ΠΦ 

 factum esse: α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και α πληθυντικό 
οριστικης μέλλοντα.   

 intellego: γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμενου μέλλοντα ΕΦ και β 
πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ΠΦ 

 pervenerit: γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα και γενική πληθυντικού θηλυκού 

γένους του γερουνδιακού  

 intendit: μετοχή μέλλοντα 

 fateatur: α ενικό οριστικής υπερσυντελίκου 

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

αναφέρονται filiae, proposito, standi, loco, Catilinae, imperiti, 

coniurationem (μονάδες 7) 

 

Γ.2. Να τρέψετε τη σύνταξη από Ενεργητική σε Παθητική (μονάδες 6) 

 qui  spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque 

nascentem non credendo confirmaverunt  

Γ.3. Να μετατρέψετε την παρακάτω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση: 
Scriptor tradit… 

Caecilia, uxor  Metelli ipsa fecit  omen (μονάδες 4) 
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Γ.4 Να γίνει πλήρης αναγνώριση των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων 
(είδος, εισαγωγή και δικαιολόγηση, εκφορά και δικαιολόγηση, συντακτική 
λειτουργία) (μονάδες 9) 

 dum more  prisco omen  nuptiale  petit  filiae sororis 

 ut  sibi  paulisper loco cederet 

 qui non fateatur 

 

Γ.5.Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (μονάδες 2) και να τον μεταγράψετε 
ώστε να δηλώνει ανοικτή υπόθεση στο μέλλον (μονάδες 2) 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


