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ΚΕΙΜΕΝΑ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1  

 

Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium 

ancilla dixisset eum domi non esse, Nasīca sensit illam domini iussu id dixisse et illum 

intus esse. Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad 

Nasīcam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasīca se domi non esse, etsi domi 

erat. Tum Ennius indignātus quod Nasīca tam aperte mentiebātur: «Quid?» inquit «Ego non 

cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasīca responderit? «Homo es impudens. Ego cum 

te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2 
 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus 

«Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore». Cum omnes 

recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitōte decerptam esse 

Carthagine. Tam prope a muris habēmus hostem! Itaque cavēte periculum, tutamini 

patriam. Opibus urbis nolīte confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem 

credideritis patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementōte rem 

publicam in extrēmo discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum 

tertium, quo Carthāgo delēta est. 
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                     ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. Να μεταφράσετε : 
 από το 1ο απόσπασμα το χωρίο: «Cum P. Cornēlius Nasīca … etsi domi erat.» 

 

 και από το 2ο απόσπασμα το χωρίο : «Cato attulit … habēmus hostem!» 
(μον.20) 

 

2. Να γράψετε ό,τι ζητείται: 
 

1. Cornēlius (κλητ.ενικού) 

2. poētam (αιτ.πληθ.) 

3. paucis (ονομ.ενικού αρσενικού γένους στον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό) 

4. ancilla (γεν.πληθ.) 

5. domi (αφαιρ.ενικού) 

6. illam (αιτ.ενικού για το αρσενικό γένος) 

7. diēbus (αιτ.ενικού) 

8. indignātus (ονομ.πληθ.για το ουδέτερο γένος) 

9. Quid (γεν.ενικού) 

10. impudens (ονομ.ενικού συγκριτικού βαθμού και για τα τρία γένη) 

11. ficum (δοτ.ενικού) 

12. praecocem (ονομ.ενικού) 

13. patribus (γεν.πληθ.) 

14. hanc (ονομ.ενικού ουδετέρου γένους) 

15. arbore (γεν.ενικού) 

16. Opibus (γεν.πληθ.) 

17. urbis (αιτ.πληθ.) 

18. extrēmo (να γράψετε και τον δεύτερο τύπο υπερθετικού βαθμού στο ίδιο γένος, αριθμό 

και πτώση με το extremo) 

19. Neminem (ονομ.πληθ.) 

20. hostem (γεν.πληθ.) 

(μον.20) 
 

 

3. Να γράψετε ό,τι ζητείται: 
 

1. venisset (γ΄ ενικό υποτ.παρατατικού) 

2. sensit (β΄ενικό οριστ.ενεστώτα) 

3. Accipe (β΄πληθ. προστ.ενεστώτα) 
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4. fecerit (β΄ενικό προστ. ενεστώτα) 

5. quaereret (α΄πληθ. στην ίδια έγκλιση και τον ίδιο χρόνο με το quaereret) 

6. exclamāvit (απαρέμφατο ενεστώτα) 

7. mentiebātur (απαρέμφατο μέλλοντα) 

8. scire (β΄πληθ.οριστικής παρακειμένου) 

9. responderit (γ΄πληθ. οριστικής ενεστώτα στην παθητική φωνή) 

10. erat (γ΄ενικό υποτ.ενεστώτα) 

11. credis (α΄ενικό οριστικής μέλλοντα) 

12. Interrogo (β΄ενικό οριστικής υπερσυντελίκου παθητικής φωνής) 

13. attulit (το ίδιο πρόσωπο, αλλά στην υποτακτική παρακειμένου) 

14. deponite (β΄ενικό προστακτικής μέλλοντα) 

15. habēmus (μετοχή ενεστώτα)  

16. consultūrum esse (μετοχή μέλλοντα) 

17. delēta est (β΄πληθ. οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή ) 

18. tutamini (α΄ενικό οριστικής ενεστώτα) 

19. confidere (α΄ενικό οριστικής παρατατικού) 

20. sumptum est (μετοχή παρακειμένου) 

(μον.20) 

 
 

4. Να αναγνωρίσετε πλήρως(είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικό ρόλο) τις 

δευτερεύουσες προτάσεις του πρώτου αποσπάσματος. 
 

 Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium 
ancilla dixisset eum domi non esse … 

 … quid postea Nasīca fecerit. 
 (μον.10) 

 

 
5. Να δηλωθεί και πάλι ο χρόνος κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές: 

  

 Paucis post diēbus 
(μον.5) 

 

 
6. Να δηλωθεί η απαγόρευση και με άλλο τρόπο στο ακόλουθο παράδειγμα από το 

απόσπασμα 2. 

 

 nolīte confidere! 
(μον.5) 
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7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους των δύο αποσπασμάτων. 

 

1. ad Ennium (απόσπασμα 1) 

2. ancilla (απόσπασμα 1) 

3. non esse(απόσπασμα 1) 

4. vocem  (απόσπασμα 1) 

5. Homo (απόσπασμα 1) 

6. tuae (απόσπασμα 1) 

7. domi (απόσπασμα 1) 

8. ante diem(απόσπασμα 2) 

9. hostem (απόσπασμα 2) 

10. patriae (απόσπασμα 2) 

(μον.10) 

 

 

8. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι ακόλουθες:  

δώμα, ιανουάριος, γνωστός, εντός, τένοντας, πατέρας, μνήμη, ντεπόζιτο, τρία, 

ρεπουμπλικανός.   
(μον.10) 

 
 

 

 
 

 


