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Α. Να  μεταφράςετε  τα  παρακάτω  κείμενα :   
 

 

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.  Tum   Caecilia   puellae   dixit:  «ego   libenter   tibi   mea   sede   cedo».  

Ηοc   dictum   paulo   post   res   ipsa   confirmavit.  Nam   mortua   est   Caecilia,  

quam   Metellus,  dum  vixit,  multum  amavit;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui  potuisti  populari  hanc  terram, quae  te  genuit  atque  aluit?  Non  tibi 

ingredienti  fines  patriae  ira  cecidit?  Quamvis   infesto  et  minaci  animo 

perveneras,  cur,  cum  in  conspectu  Roma  fuit,  tibi  non  succurrit:  «intra  illa  

moenia  domus   ac   penates   mei   sunt,  mater   coniunx   liberique»?  Ergo   ego  

nisi    peperissem,   Roma   non   oppugnaretur;   nisi   filium    haberem,   libera   in   

libera  patria   mortua   essem.  Ego   nihil   iam   pati   possum   nec   diu   miserrima   

futura   sum.        Μονάδεσ 40 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

1α.  Στισ  παρακάτω  ςυνεκφορζσ  να  γράψετε  τισ  πτϊςεισ  που ηθτοφνται : 

 
 sacello  quodam  τθν  αιτιατικι  ενικοφ 

 aliqua  vox  τθ  γενικι  ενικοφ 

 mea  sede τθ  γενικι  πλθκυντικοφ 

 hoc  dictum τθ  δοτικι  ενικοφ  

 res  ipsa  τθν  αφαιρετικι  πλθκυντικοφ  
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 illa  moenia   τθ  γενικι  πλθκυντικοφ 

      Μονάδεσ 12 

 

1β.  Στα  ακόλουκα  επίκετα  ι  επιρριματα  να  γράψετε  τουσ  ηθτοφμενουσ 

τφπουσ : 

 
 multum   το  επίρρθμα  ςτο  ςυγκριτικό  βακμό 

 libera τθ δοτικι ενικοφ ςτον υπερκετικό 

βακμό  του  κθλυκοφ  γζνουσ 

 diu    το  επίρρθμα  ςτον  υπερκετικό  βακμό 

        Μονάδεσ 3 

     
2α.  mortua  est : να  γράψετε  το  τρίτο  πλθκυντικό  πρόςωπο  ςτθν  

υποτακτικι  του  Παρατατικοφ  και  του  Μζλλοντα  (να  λάβετε  υπόψθ  το 

υποκείμενο).   

   Μονάδεσ 2 

 
2β.  peperissem : να  γράψετε  τισ  μετοχζσ  του  Ενεςτϊτα  και  του  Μζλλοντα 

ςτθν  ονομαςτικι  του  ενικοφ  αρικμοφ  ςτο  κθλυκό  γζνοσ. 

 

   Μονάδεσ 2 

 
2γ.  Να  γράψετε  τα  ηθτοφμενα  για  τουσ  παρακάτω  ρθματικοφσ  τφπουσ : 

 
expectabat 
 

το τρίτο ενικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι του 
Μζλλοντα  ςτθν  ίδια  φωνι 
 

standi το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του  
Συντελεςμζνου  Μζλλοντα  ςτθν  ίδια  φωνι 
   

cederet τθν  αφαιρετικι  του ςουπίνου 

 
vixit τθ  δοτικι  του  γερουνδίου  

 

genuit το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι  
του  Μζλλοντα  ςτθν  άλλθ  φωνι 
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aluit 
 

το  απαρζμφατο  του  Συντελεςμζνου  Μζλλοντα 
ςτθν  άλλθ  φωνι  (να  λάβετε  υπόψθ  το 
υποκείμενο) 
 

ingredienti το δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του  
Ενεςτϊτα 

 
cecidit το  απαρζμφατο  του  Μζλλοντα  ςτθν  άλλθ  φωνι 

 
perveneras το πρϊτο ενικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του  

Μζλλοντα  ςτθν  ίδια  φωνι 
 

pati το  πρϊτο  πλθκυντικό  πρόςωπο  ςτθν  υποτακτικι  
του  Μζλλοντα  (να  λάβετε  υπόψθ  το  
υποκείμενο) 
 

futura  sum το απαρζμφατο του Παρακειμζνου (να λάβετε 
υπόψθ  το  υποκείμενο) 

 
  Μονάδεσ 11 

 

 

3α.  Να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τθν ακόλουκθ άςκθςθ και να 

ςυμπλθρϊςετε  τα  κενά,  ϊςτε  να  φαίνεται  ο  ςυντακτικόσ  ρόλοσ  τθσ 

κάκε  λζξθσ : 

 
nocte :  είναι ……………………….. ςτο …………………………. 

standi : είναι ……………………….. ςτο …………………………. 

sibi :  είναι ……………………….. ςτο …………………………. 

sede :  είναι ……………………….. ςτο …………………………. 

populari : είναι ……………………….. ςτο …………………………. 

tibi :    είναι ……………………….. ςτο …………………………. 

         Μονάδεσ 6 
 

3β. ut   sibi   paulisper   loco   cederet : 

 

 Να αναγνωρίςετε το είδοσ και τθ ςυντακτικι  λειτουργία τθσ 

παραπάνω  δευτερεφουςασ  πρόταςθσ (μονάδεσ 2), 

 να   δικαιολογιςετε   τον   τρόπο   εκφοράσ  τθσ (μονάδεσ 4).  

         Μονάδεσ 6 
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3γ.   ego  nisi   te   peperissem :  Να   ςυμπτφξετε   τθν   παραπάνω   πρόταςθ  

ςε  ιςοδφναμθ  μετοχι.    

   Μονάδεσ 3 

 
 

4α.  Ηοc dictum paulo post res ipsa confirmavit : Να μετατρζψετε τθν 

ενεργθτικι  ςφνταξθ  ςε  πακθτικι. 

   Μονάδεσ 5 
 

 

4β.  Ego   nisi   peperissem,   Roma   non   oppugnaretur : Αφοφ  αναγνωρίςετε 

το είδοσ του υποκετικοφ λόγου, να κάνετε τισ απαραίτθτεσ μετατροπζσ, 

ϊςτε  ο  υποκετικόσ  λόγοσ  να  δθλϊνει  υπόκεςθ  πικανι. 

  Μονάδεσ 6 

 
 

4γ.   Romam   oppugna! : Να  μετατρζψετε  τθν  παραπάνω  πρόταςθ,  ϊςτε   να  

δθλϊνει  απαγόρευςθ  με  όλουσ  τουσ  τρόπουσ που  γνωρίηετε.    

   Μονάδεσ 4 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 


