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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 

«Congrediãmur, ut singulãris proelii eventu cernãtur, quanto miles 

Latinus Rõmãno virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus 

et cupiditãte pugnandi permõtus, iniussu consulis in certãmen ruit; et 

fortior hoste, hastã eum transfixit et armis spoliãvit. Statim hostes fugã 

salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, 

cuius operã hostes fugãti erant, morte multavit. 

Cum Africanus in Literno esset, complures  praedonum duces forte 

salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos 

existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut 

praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et 

clarã voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem  eius 
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admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is 

fores reserari eosque intromitti iussit. 

Nam, cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo 

uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit : «Supervacaneae, ne dicam 

ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle 

locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec 

acie vinci nec pecunia corrumpi posse» 

Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα «Congrediamur … spoliavit», «Tum 

Scipio … se venisse» «Supervacaneae … posse»(μονάδες 40)  

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

(μονάδες 15) 

 eventu: γενική πληθυντικού 

 viribus: αιτιατική ενικού 

 certãmen: κλητική πληθυντικού  

 fortior: τα επιρρήματα θετικού και συγκριτικού βαθμού 

 complures: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου 

 fores: γενική πληθυντικού 
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 magnum: αφαιρετική ενικού θηλυκού στο συγκριτικό βαθμό και επίρρημα 

στο θετικό βαθμό 

 pondus: αιτιατική πληθυντικού  

 vultum: ονομαστική πληθυντικού  

 ministri: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

 Manium Curium: κλητική ενικού 

 ipsum: δοτική πληθυντικού θηλυκού 

 acie: γενική ενικού  

 

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)  

 Congrediãmur: β ενικό οριστικής ενεστώτα και απαρέμφατο μέλλοντα 

 cernãtur: γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ΠΦ και β 
πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ 

 confisus: α πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού και β πληθυντικό 

υποτακτικής υπερσυντελίκου 

 ruit: δοτική γερουνδίου και γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα 

 transfixit: απαρέμφατο μέλλοντα ΠΦ 

 spoliãvit: γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ΠΦ 

 esset: γ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 
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 venerunt:  μετοχή ενεστώτα (ονομαστική ενικού αρσενικού) ΕΦ 

 admiratum: β ενικό οριστικής μέλλοντα   

 rettulerunt: γ ενικό προστακτικής μέλλοντα ΠΦ και απαρέμφατο 

συντελεσμένου μέλλοντα ΠΦ 

 intromitti: γ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ και απαρέμφατο 

παρακειμένου ΠΦ 

 iussit: β ενικό υποτακτικής παρακειμένου ΕΦ και απαρέμφατο ενεστώτα 
ΠΦ 

 uteretur: β ενικό οριστικής μέλλοντα και α πληθυντικό οριστικής 

υπερσυντελίκου.  

 solvit: β ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ΠΦ  

 malle: γ ενικό οριστικής ενεστώτα και α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

και β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα  

 fieri: β ενικό υποτακτικής ενεστώτα και β ενικο προστακτικής ενεστώτα.  

 vinci: β ενικό οριστικής μέλλοντα και β πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα.  

 corrumpi : απαρέμφατο μέλλοντα ΕΦ 

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

αναφέρονται: proelii, quanto, auditu, locupletem, corrumpi (μονάδες 5) 

 

Γ.2. Να τρέψετε τη σύνταξη από Ενεργητική σε Παθητική (μονάδες 3) 

 Statim hostes fugã salutem petiverunt  
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Γ.3. Να μεταγραψετε τον παρακάτω τοπικό προσδιορισμό ώστε να δηλώσει 
απομάκρυνση: (μονάδες 2) 

in Literno 

 

Γ.4 Να αναγνωριστούν οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή – 
εκφορά και δικαιολόγησή τους, συντακτικός ρόλος) (μονάδες 16) 

 quanto miles Latinus Rõmãno virtute antecellat 

 Cum Africanus in Literno esset 

 cum se ipsum captum venisse eos existimasset 

 ut eo uteretur 

Γ.5. Να αναλύσετε τη μετοχή permõtus σε δευτρεύουσα πρόταση ώστε να 

δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία (μονάδες 2) 

Γ.6 Να μετατρέψετε τη δευτερέυουσα πρόταση cum ad eum magnum pondus 

auri publice missum attulissent σε μετοχή (μονάδες 2) 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


