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Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum imperatōrem 
eum salutāvit. Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit. Ab his in castra delātus est tristis et 
trepidus, dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur. Postero die Claudius imperātor factus 
est. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum, evertērunt urbem 
Rōmam praeter Capitōlium, pro quo immensam pecuniam accepērunt. Tum Camillus, qui diu apud 
Ardeam in exilio fuerat propter Vēientānam praedam non aequo iure divīsam, absens dictātor est 
factus; 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium 
ancilla dixisset eum domi non esse, Nasīca sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. 
Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasīcam venisset et eum 
a ianuā quaereret, exclamāvit Nasīca se domi non esse, etsi domi erat. 
 
Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. Μονάδες 40  Β] Γραμματική: 1. Να γραφούν οι συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις του αριθμού που βρίσκονται: discurrens miles, commilitones suos, postero die, Brenno duce, aequo iure. Μονάδες 10  2. Να γραφεί η γενική ενικού του αρσενικού γένους στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό των επιθέτων: tristis, trepidus, postero, aequo, paucis. Μονάδες 5  3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι στη φωνή που βρίσκονται. Για τους περιφραστικά σχηματιζόμενους τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενό τους στο κείμενο: adgnovit (γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα): salutavit (β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα): 



adduxit (γ’ ενικό υποτακτικής παρακειμένου): exclamavit (γ’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού): everterunt (απαρέμφατο παρακειμένου): venisset (β’ ενικό υποτακτικής μέλλοντα): dixisset (β’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού): sensit (μετοχή ενεστώτα και τα τρία γένη): animadvertit (γ’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου): quaereret (α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου): Μονάδες 10  4. Να κλιθεί η προστακτική Ενεστώτα και Μελλοντα και στις δύο φωνές (ενεργητική και παθητική) του ρήματος: animadvertit. Μονάδες 5  Γ] Συντακτικό: 5. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: latentem, imperatorem, tristis, die, deletis, apud Ardeam, propter praedam, absens, poetam, domi. Μονάδες 15  6. Να αναγνωριστεί αναλυτικά η δευτερεύουσα πρόταση: «Cum P. Cornelius Nasica…venisset» (εισαγωγή, εκφορά, ακολουθία, συντακτικός ρόλος). Μονάδες 5  7. Να γράψετε την ισοδύναμη έκφραση: «Paucis post diebus». Μονάδες 3  8. Να μετατραπεί η σύνταξη της πρότασης σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο: Galli everterunt urbem Romam. Μονάδες 4  9. Να δηλωθεί η απαγόρευση και με τους δύο τρόπους: Accipe nunc! Μονάδες 3   
Καλή επιτυχία!!! 

  
  
 


