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Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus 

disputavit  eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit . Sic liberales artes Galli 

aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. Quia ille metum exercitus 

Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit.   

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset,  ubi Pacuvius gra ndi iam aetate 

recesserat,  devertit  ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui 

«Atreus» nomen est, ei desideranti legit . Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et 

grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora.  

«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano 

virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi 

permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et 

armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul,  cum in castra 

revertisset,  adulescentem, cuius opera hostes fugati erant,  morte multavit . Λ   

Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis 

spectandum praebuit.  Samnitium divitias contempsit  et Samnites paupertatem eius 

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

uteretur, vultum r isu solvit et protinus dixit   

 

Παρατηρήσεις   

 

1. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα  

 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά: 

 

 motibus: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό  

 alacrem: την αφαιρετική του ίδιου αριθμού του ουδέτερου στο συγκριτικό  

 liberals artes: τη γενική πληθυντικού 

 Paulianam victoriam: την ονομαστική ενικού 

 exercitus Romani: την ίδια πτώση  στον άλλο αριθμό  
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ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 grandi aetate: την αιτιατική ενικού με το επίθετο στον υπερθετικό 

 minor: τον ίδιο τύπο στο ουδέτερο 

  ei: τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό του θηλυκού  

 sibi: τον ίδιο τύπο στο α’ πρόσωπο  

 miles Latinus: την αιτιατική πληθυντικού 

 viribus suis: τον ίδιο τύπο στον ενικό με την αντωνυμία για ένα κτήτορα στο β’ ενικό  

 certamen: την ονομαστική πληθυντικού  

 fortior: το επίρρημα στο θετικό  

 armis: την αιτιατική του ίδιου αριθμού  

 focum: την ονομαστική του ίδιου αριθμού  

 ligneo catillo: την αιτιατική πληθυντικού 

 publice: τη γενική πληθυντικού του επιθέτου ίδιο βαθμό  

 magnum: τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό  

 vultum: τη γενική πληθυντικού  

 

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα:  

  

 disputavit: το γ’ ενικό οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα στην άλλη φωνή 

 dederunt: το β’ ενικό οριστικής Μέλλοντα στην άλλη φωνή  

 vicerat: το απαρέμφατο Μέλλοντα στην άλλη φωνή 

 potuit: την αιτιατική πληθυντικού της μετοχής Ενεστώτα 

 venisset: το γ’ πληθυντικό προστακτικής Μέλλοντα στην άλλη φωνή 

 devertit: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου  

 desideranti: την αφαιρετική ενικού στο θηλυκό γένος στον ίδιο αριθμό 

 videri: το γ’ ενικό οριστικής Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

 Congrediamur: οι μετοχές όλων των χρόνων στην γενική ενικού  του θηλυκού γένους 

 cernatur: το απαρέμφατο  Συντελεσμένου Μέλλοντα  

 permotus: το απαρέμφατο  του Παρακειμένου στην άλλη φωνή  

 petiverunt: το απαρέμφατο του Ενεστώτα στην ίδια φωνή  

 revertisset: το γ’ ενικό υποτακτικής Παρακειμένου  

 spectandum: ο ίδιος τύπος στην υποτακτική πληθυντικού του θηλυκού 

 mirati sunt: το β’ πληθυντικό υποτακτικής Παρατατικού 

 attulissent: το β’ πληθυντικό προστακτικής Ενεστώτα στην άλλη φωνή 

 uteretur: το σουπίνο της αναφοράς  

 solvit: τη γενική πληθυντικού γερουνδιακού στο ουδέτερο γένος 

 

4. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των όρων: 
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 caeli, alacrem, aditum, vincere, Roma, aetate, multo, eventu, virtute, pugnandi, 

hasta,  Statim, hostes (το  2ο  του  κειμένου), morte,  divitias, missum, risu  

 

5. Congrediamur: να δηλωθεί η απαγόρευση στο β’ πληθυντικό με όλους τους δυνατούς 

τρόπους.  

 

6. fortior hoste: να δηλωθούν οι όροι της σύγκρισης και ο β’ όρος με ισοδύναμο τρόπο.  

 

 

7. duriora et acerbiora: Ποιο συντακτικό φαινόμενο παρατηρείται; Να αιτιολογήσετε τις 

απαντήσεις  σας.  

 

8. in pugnam, ut eo uteretur: Να δηλωθεί ο προσδιορισμός του σκοπού με όλους τους 

δυνατούς τρόπους. 

 

9.  Να μετατραπούν οι υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές:  

 

 

 Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit  

 Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset  

 consul, cum in castra revertisset, adulescentem morte multavit  

 Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt  

 

10. Να αναλυθούν στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις οι υπογραμμισμένες μετοχές 

των κειμένων :  

 

 viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus  

 ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent  

 

11. Να μετατραπεί η σύνταξη στην άλλη φωνή:  

 

 Sulpicius Gallus eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit  

 Accius tragoediam suam ei desideranti legit  

 Statim hostes fuga salutem petiverunt  

 Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum 

praebuit  

 

12. Να αντικατασταθεί η σύνταξη με ρήμα της παθητικής περιφραστικής συζυγίας: 

 

 Accius ex urbe Roma Tarentum venisset  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  
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 Consul adulescentem morte multavit  

 Samnitium divitias contempsit  

 

13. Να μετατραπεί η πρόταση σε απαρεμφατική έκφραση με εξάρτηση την φράση α) Scriptor 

narrabat β) Manius tradidit και γ) το ρήμα feror στονκατάλληλο τύπο:  

 

Samnitium divitias contempsit  et  Samnites paupertatem eius mirati sunt  

 

14. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των δευτερευουσών προτάσεων:  

 

 Quia ille metum exercitus Romani vicerat  

 qui multo minor natu erat  

 quanto miles Latinus Romano virtute antecellat  

 ut eo uteretur  

 

 
 
 
 
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 
 


