
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. 

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum 

usus res turpis et iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se importāri non sinunt  

Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu. 

Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est 

Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum 

et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius 

animadvertit; eum latentem adgnōvit;  

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi 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. «sed 

quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria». 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Παρατηρήσεις 

Α.  Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα (μονάδες 40)  

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

λέξεις (μονάδες 15) 

 magistratus: γενική ενικού 

 necis: κλητική ενικού 

 iners: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου 

 aetatis: γενική πληθυντικού 

 mirabili quodam casu: γενική πληθυντικού  

 insidiatoribus: ονομαστική ενικού  

 rumore: δοτική ενικού 

 solarium: γενική ενικού.  

 foribus: γενική πληθυντικού  

 parvus: δοτική ενικού θηλυκού γένους στο συγκρτικό βαθμό 

 mollia: το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

 matura: να γραφεί ο υπερθετικός βαθμός στην ίδια πτώση, γένος και 

αριθμό. 

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)  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 gerit: β πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου ΕΦ και α ενικό υποτακτικής 
μέλλοντα ΕΦ 

 desiliunt : απαρέμφατο παρακειμένου ΕΦ και β πληθυντικό οριστικής 
παρατατικού ΕΦ 

 proeliantur: γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα ΠΦ και β ενικό οριστικής 

συντελεσμένου μέλλοντα ΠΦ 

 habetur: μετοχή ενεστώτα ΕΦ και απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα 
ΠΦ 

 sinunt: β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ και μετοχή 
παρακειμένου ΠΦ 

 exclusus: β ενικό οριστικής ενεστώτα ΠΦ και απαρέμφατο μέλλοντα ΕΦ 

 recesserat: γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ΠΦ απαρέμφατο Ενεστώτα 
ΠΦ 

 exterritus: α πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ και β πληθυντικό 

οριστικής μέλλοντα ΠΦ 

 prorepsit: β πληθυντικό οριστικής παρατατικού ΕΦ και μετοχή 
παρακειμένου ΠΦ 

 discurrens: β ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ΕΦ και 
απαρέμφατο μέλλοντα ΠΦ 

 adgnovit: γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ΠΦ και απαρέμφατο 

συντελεσμένου μέλλοντα ΠΦ 

 dixit: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ και β πληθυντικό υποτακτικής 
παρακειμένου ΕΦ 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 scripsisset: ο ίδιος τύπος στην παθητική φωνή και γ πληθυντικό 
προστακτικής μέλλοντα ΠΦ 

 gignuntur: απαρέμφατο παρακειμένου ΕΦ και γ ενικό προστακτικής 
μέλλοντα ΕΦ 

 fiunt: γ ενικο υποτακτικής ενεστώτα και β ενικό προστακτικής ενεστώτα.  

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

αναφέρονται: vitae, turpis, vinum, casu, paulo, caedis exterritus, 

praetenta se, multo 
(μονάδες 10) 

Γ.2.  Να τρέψετε τη σύνταξη από Ενεργητική σε Παθητική  

(μονάδες 8) 

 Discurrens miles pedes eius animadvertit 

 Accius tragoediam suam ei desideranti legit 

Γ.3.  Να τρέψετε τη σύνταξη από Παθητική σε ενεργητική  

(μονάδες 6) 

 Ephippiorum usus res turpis et iners habetur [εννοείται ποιητικό 

αίτιο: a Germanis] 

Γ.4.  Να αποδώσετε την παρακάτω φράση με άλλη ισοδύναμη:  

(μονάδες 2) 

Paulo post 

Γ.5.  Να μεταγράψετε την περίοδο έτσι ώστε η δευτερεύουσα να δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρόν.  
(μονάδες 4) 

 Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia, quae scripsisset.  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


