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Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas 

bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus 

proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res 

turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt 

quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. 

 

Quod ut praedones animadverterunt , abiectis armis ianuae 

appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) 

virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici  Scipioni 

rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae 

tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram 

osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis 

immortalibus consecrare solent, domum reverterunt. 
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Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.  

                                                                                                              Μονάδες 40 

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις:  

Equestribus proeliis: την αιτιατική του ενικού αριθμού 

equis: τη γενική του πληθυντικού αριθμού  

ephippiorum: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού  

res turpis: τη γενική του πληθυντικού αριθμού  

saepe: τον συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος  

iners: τον θετικό  βαθμό του παραγόμενου επιρρήματος  

pedibus: την ονομαστική του ενικού αριθμού  

Haec: τη δοτική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος  

      Μονάδες 10 

Β2. lavantur: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του ρήματος στην 

παθητική φωνή και το α΄πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής 

ενεστώτα και υπερσυντελίκου στην ενεργητική φωνή.  

                                                                                                                  Μονάδες 5 

Β3. intromitti: Να γράψετε  το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής  

ενεστώτα στην ίδια φωνή, το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της 

προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή και τη γενική πληθυντικού 

της μετοχής του παρακειμένου στο θηλυκό γένος.  

        Μονάδες 3 

Β4. rettulerunt: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής 

ενεστώτα και στις δύο φωνές και το απαρέμφατο ενεστώτα και 

μέλλοντα στην παθητική φωνή.  

                                                                                                                  Μονάδες 4 

Β5. venerati sunt: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων 

λαμβάνοντας υπόψη το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου.  

        Μονάδες 4 

Β6. sinunt: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα 

της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας και το α΄πληθυντικό 

πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού  της παθητικής 

περιφραστικής συζυγίας (να λάβετε υπόψη το γένος του 

υποκειμένου).  
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                  Μονάδες 2 

Β7. posuissent: Να γράψετε το γερούνδιο στη δοτική πτώση  και το 

σουπίνο στην αφαιρετική πτώση.  

        Μονάδες 2 

Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

pedibus, ephippiorum, res, auditu, fores  

        Μονάδες 5 

Γ2. ianuae appropinquaverunt: α. Να εξαρτηθεί η πρόταση από το 

Praedones debebant και να μετατραπεί σε απαρεμφατική. (μον. 1)  

β. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη που θα προκύψει σε 

παθητική με τη χρήση παθητικής περιφραστικής συζυγίας. (μον. 3)  

        Μονάδες 4 

Γ3.  Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: Να 

κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε η υπογραμμισμένη φράση να 

δηλώνει σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

        Μονάδες 4 

Γ4. Locis frigidissimis: Να μετατρέψετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε 

δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.  

        Μονάδες 3 

Γ5. ut arbitrantur: Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά την πρόταση 

(είδος, εισαγωγή, εκφορά, χρήση).  

        Μονάδες 4 

Γ6. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt: Να δικαιολογήσετε 

τη χρήση παθητικού απαρεμφάτου στην παραπάνω πρόταση (μον. 

2) και να το αντικαταστήσετε με ενεργητικό απαρέμφατο. (μον. 2)  

        Μονάδες 4 

 

Γ7. Haec postquam domestici  Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque 

intromitti iussit: Να μετατραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή.  

        Μονάδες 3 

Γ8. abiectis armis: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση 

που θα εκφέρεται με υποτακτική.  

                                                                                                                  Μονάδες 3 

 


