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ΟΝΟΜΑ……………………………………..
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………….
ΒΑΘΜΟΣ…………………………………….
Α. Να μεταφράςετε ςτο τετράδιό ςασ τα παρακάτω κείμενα:
Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit
omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque
dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi
fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.
Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet.
Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque,
ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod
Tarquinium dixisse ferunt exulantem: «Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem,
quos infidos, cum iam neutris gratiam referre poteram».
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et
intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus,
periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et
tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam
perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.
Μονάδεσ 40
Β. Παρατηρήςε ι σ
1.α. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακζνα από τα παρακάτω
ουςιαςτικά και επίκετα:
more: τθ γενικι του πλθκυντικοφ αρικµοφ.
nuptiale: τθ γενικι του πλθκυντικοφ αρικµοφ ςτο ίδιο γζνοσ.
proposito: τθν ονοµαςτικι του πλθκυντικοφ αρικµοφ.
omnia : αιτιατικι ενικοφ αρικμοφ ςτο ίδιο γζνοσ
tempus : αιτιατικι πλθκυντικοφ αρικμοφ
simulatione : δοτικι ενικοφ αρικμοφ
inopes : γενικι πλθκυντικοφ αρικμοφ ςτο ίδιο γζνοσ
amentum: ονομαςτικι πλθκυντικοφ
casu: τθν ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό
turrim: αφαιρετικι ενικοφ
Μονάδεσ 10
β. Nα γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω
αντωνυμίεσ:
ipsa: τθ γενικι ενικοφ ςτο αρςενικό γζνοσ
aliqua: τθν ονομαςτικι ενικοφ του ουδετζρου γζνουσ
quis : τον ίδιο τφπο ςτο ουδζτερο γζνοσ
hoc : δοτικι ενικοφ και αιτιατικι πλθκυντικοφ ςτο ίδιο γζνοσ
neutris : γενικι ενικοφ ςτο ίδιο γζνοσ
Μονάδεσ 5

γ. Να γράψετε τα παρακετικά των παρακάτω λζξεων εκεί που βρίςκονται:
congruens, inopes, celeriter.
Μονάδεσ 3
2 α. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ
παρακάτω λζξεισ (για τουσ περιφραςτικοφσ τφπουσ να λθφκεί υπόψθ το
υποκείμενο)
persedebat: βϋ πλθκυντικό υποτακτικισ παρακειµζνου ςτθν πακθτικι φωνι.
congruens: τθν αφαιρετικι ενικοφ ςτο αρςενικό γζνοσ.
standi: βϋ πλθκυντικό υποτακτικισ ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι.
cederet: τθν αφαιρετικι ςτο ςουπίνο.
possit : γϋ πλθκυντικό πρόςωπο οριςτικισ ενεςτϊτα
coluntur : βϋ ενικό πρόςωπο οριςτικισ παρακειμζνου τθσ ενεργθτικισ φωνισ
fit : γϋ ενικό πρόςωπο υποτακτικισ παρατατικοφ τθσ ίδιασ φωνισ
ceciderunt : αϋ πλθκυντικό πρόςωπο υποτακτικισ ενεςτϊτα τθσ ίδιασ φωνισ
intellegitur : απαρζμφατο μζλλοντα τθσ ίδιασ φωνισ
dixisse : τον ίδιο τφπο τθσ πακθτικισ φωνισ
habuissem : βϋ πλθκυντικό πρόςωπο οριςτικισ μζλλοντα τθσ ίδιασ φωνισ
monet: βϋ ενικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του παρατατικοφ ςτθ φωνι που βρίςκεται.
adire: γϋ πλθκυντικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του ενεςτϊτα.
defertur: το ίδιο πρόςωπο ςτθν υποτακτικι παρατατικοφ τθσ ίδιασ φωνισ.
Μονάδεσ 14
β. adhortatur: Να γράψετε τα απαρζμφατα όλων των χρόνων (για τουσ περιφραςτικοφσ
τφπουσ να λθφκεί υπόψθ το υποκείμενο)
Μονάδεσ 2
3. Να µεταφζρετε ςτο τετράδιό ςασ τθν παρακάτω άςκθςθ και να ςυµπλθρϊςετε τα
κενά ϊςτε να φαίνεται ο ςυντακτικόσ ρόλοσ τθσ κάκε λζξθσ:
proposito: είναι …………………… ςτο ……………………
standi: είναι ………………………… ςτο …………………….
sollicita: είναι .........................ςτο ........................
a quo: είναι .......................... ςτο .......................
referre : είναι ....................... ςτο .......................
Μονάδεσ 5
4 α. Να µετατρζψετε τισ παρακάτω προτάςεισ ςε µετοχικζσ:
dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis
si adire non possit
Μονάδεσ 2
β. congruens, veritus: Nα αναλφςετε τισ µετοχζσ ςτισ αντίςτοιχεσ δευτερεφουςεσ
πρόταςεισ (θ μετοχι veritus να αναλυκεί ζτςι ϊςτε να δθλϊνει αποτζλεςμα
εςωτερικισ λογικισ διεργαςίασ).
Μονάδεσ 2
4.α. Να αναγνωρίςετε το είδοσ των παρακάτω προτάςεων και να αιτιολογιςετε τθν
ζγκλιςθ και το χρόνο του ριματοσ τθσ κακεμιάσ.
 quam fuerint inopes amicorum
 ut salutem sperent
Μονάδεσ 5

β. Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur:
Να αναγνωρίςετε το είδοσ του υποκετικοφ λόγου και να τον διατυπϊςετε ζτςι, ϊςτε
να εκφράηει υπόκεςθ αντίκετθ του πραγματικοφ για το παρόν.
Μονάδεσ 2
5 α. «quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem»: να αναδιατυπϊςετε τθν
πρόταςθ αντικακιςτϊντασ το ριμα ferunt με το ριμα fertur. Να επιφζρετε τισ
απαραίτθτεσ αλλαγζσ (μονάδεσ 2) και να τισ αιτιολογιςετε (μονάδεσ 2).
Μονάδεσ 4
β. tertio post die: Να εκφράςετε τθν ίδια ζννοια με εμπρόκετο προςδιοριςμό.
Μονάδεσ 2
γ. Caecilia fecit omen: να μετατρζψετε τθν κφρια πρόταςθ ςε ευκεία ερϊτθςθ
ολικισ αγνοίασ με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ ειςαγωγισ.
Μονάδεσ 4
BONA FORTUNA!!!

