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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 

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 

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. 

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)  

Β1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις:  

 praesidium: την ονομαστική του πληθυντικού  

 ianuae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό  

 voce: τη γενική του πληθυντικού  

 virtutem: την κλητική του ενικού  

 ordine: την αιτιατική του ίδιου αριθμού  

 spem: τη δοτική του ενικού 

 hunc: την ονομαστική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

 iste: την ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος  

 neminem: τη γενική του ενικού στο ίδιο γένος  

 coniurationem: την κλητική του ενικού   Μονάδες 10  

 

Β1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα παρακάτω 

επίθετα και επιρρήματα:  

 clara: την αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ουδέτερο 

γένος  

 mollibus: την ίδια πτώση στον υπερθετικό  
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 multi: τη γενική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο 

γένος  

 stultum : τη γενική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος 

crudeliter: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό   Μονάδες 5 

 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους 

παρακάτω ρηματικούς τύπους: 

 animadverterunt: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική 

φωνή. 

 abiectis: το β΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα 

στην ίδια φωνή 

 admiratum: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να λάβετε υπ’ όψιν το 

γένος και τον αριθμό του υποκειμένου)  

 aluerunt: το απαρέμφατο του μέλλοντα της παθητικής φωνής 

nascentem: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα και τον παρακείμενο  

 credendo: το γ΄ πληθυντικό του συντελεσμένου μέλλοντα στην 

ίδια φωνή 

 factum esse: το β΄ ενικό της υποτακτικής του παρατατικού στην 

ίδια φωνή και την αιτιατική ενικού του γερουνδιακού στο 

ουδέτερο γένος 

 intellego: το απαρέμφατο παρακειμένου της ίδιας φωνής 
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 pervenerit: το γ΄ ενικό του ενεργητικού υπερσυντελίκου στην ίδια 

έγκλιση 

 intendit: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής 

 fateatur: το α΄ ενικό της υποτακτικής μέλλοντα (να λάβετε 

υπ’όψιν το γένος του υποκειμένου) vixit: το β΄ πληθυντικό της 

προστακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή 

Μονάδες 15 

3.α. Quod ut praedones animadverterunt: Να ξαναγράψετε την πρόταση 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδεται μια σχέση αιτίου – αιτιατού 

ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα πρόταση.   Μονάδες 2  

3.β (praedones), abiectis armis ianuae appropinquaverunt: Να 

αναλύσετε την υπογραμμισμένη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση εισαγόμενη α) με τον χρονικό σύνδεσμο postquam, β) με τον 

ιστορικό διηγηματικό cum.        Μονάδες 4  

3.γ. α) Quod ut praedones animadverterunt, … ianuae 

appropinquaverunt β) quam Metellus, dum vixit, multum amavit: Να 

συμπτύξετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές.  Μονάδες 3  

3.δ. coniurationem nascentem confirmaverunt: Να αναλύσετε τη μετοχή 

σε α) αναφορική πρόταση, β) χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον 

χρονικό σύνδεσμο dum , γ) χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον 

ιστορικό διηγηματικό cum.        Μονάδες 4  
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4.α. Si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse 

dicerent: Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον 

ξαναγράψετε έτσι ώστε να εκφράζει υπόθεση πιθανή –δυνατή.  

           Μονάδες 4 

4.β. qui non videat coniurationem esse factam: Να αναγνωρίσετε 

συντακτικά την πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία).   

          Μονάδες 4  

4.γ. clara voce (nuntiaverunt): Να αντικαταστήσετε τον επιθετικό 

προσδιορισμό με δευτερεύουσα πρόταση.    Μονάδες 3  

4.δ. Domesticos praedones animadvertere debuerunt: Να τρέψετε την 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική μετατρέποντας το debeo και 

απαρέμφατο σε παθητική περιφραστική συζυγία.  Μονάδες 4  

4.ε. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque 

nascentem … confirmaverunt: να ξαναγράψετε την περίοδο 

συμπτύσσοντας την πρώτη πρόταση σε μετοχή που να δηλώνει το 

προτερόχρονο.         Μονάδες 2 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


