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Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 

Tum adulescens, viribus suis confīsus et cupiditāte pugnandi permōtus, iniussū consulis in 

certamen ruit; et fortior hoste, hastā eum transfixit et armis spoliāvit. Statim hostes fugā salūtem 

petivērunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius operā hostes fugāti erant, 

morte multāvit.   

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

Quod ut praedōnes animadvērterunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt et clarā voce 

Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se venisse. Haec postquam 

domestici Scipiōni rettulērunt, is fores reserāri eosque intromitti iussit. Praedōnes postes ianuae 

tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipiōnis dextram osculāti sunt. 

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

Manius Curius Dentātus maximā frugalitāte utebātur, quo facilius divitias contemnere 

posset.Die quodam Samnitium legāti ad eum venērunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et 

ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnītes 

paupertātem eius mirāti sunt. 

 

Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 

 

Β] Γραμματική: 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

viribus suis (αφαιρετική ενικού): 

certamen (αιτιατική πληθυντικού): 

fortior (επίρρημα συγκριτικού βαθμού): 

hasta (γενική πληθυντικού): 

armis (ονομαστική πληθυντικού): 

hostes (γενική πληθυντικού): 

praedones (αφαιρετική πληθυντικού) 

clara voce (γενική ενικού): 



fores (αιτιατική πληθυντικού): 

sanctum templum (αφαιρετική ενικού): 

maxima ( οι υπόλοιποι βαθμοί ): 

facilius ( οι υπόλοιποι βαθμοί ): 

die quodam ( γενική ενικού ): 

ligneo catillo ( αιτιατική ενικού ): 

frugalitate ( ονομαστική ενικού ): 

 

Μονάδες 15 

 

2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι στη φωνή που βρίσκονται τα ρήματα. Για τους 

περιφραστικά σχηματιζόμενους τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενό τους στο κείμενο: 

 

ruit (β’ ενικό υποτακτικής μέλλοντα): 

transfixit (γ’ ενικό οριστικής παρατατικού): 

spoliavit (β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα): 

fugati erant (β’ πληθυντικό υποτακτικής του ίδιου χρόνου): 

nuntiaverunt (β’ ενικό οριστικής μέλλοντα): 

venisse (όλες οι μετοχές στην ονομαστική ενικού του αρσενικού): 

reserari (γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα): 

intromitti (απαρέμφατο μέλλοντα): 

iussit (γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα): 

auditu (γερουνδιακό στο αρσενικό γένος γενκής πληθυντικού): 

posset (β’ ενικό οριστικής παρακειμένου): 

venerunt (γερούνδιο σε δοτική): 

assidentem (ο ίδιος τύπος στην μετοχή του μέλλοντα): 

spectandum (β’ ενικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή): 

contempsit (γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή): 

 

Μονάδες 15 

Γ] Συντακτικό: 

1. Να αναγνωριστεί η ακόλουθη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός 

ρόλος): quo facilius divitias contemnere posset. 

Μονάδες 5 



 

2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: viribus, pugnandi, consulis, hosta, admiratum, 

frugalitate, cenantem, eis . 

Μονάδες 8 

 

3. Να δοθεί ισοδύναμη έκφραση στις ακόλουθες περιπτώσεις: fortior hoste, cuius opera. 

Μονάδες 4 

4. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  

Filius hasta eum tranfixit. 

Μονάδες 4 

 

5. Η πρόταση να εξαρτηθεί από το debeo + απαρέμφατο και στη συνέχεια να μετατραπεί στην 

παθητική περιφραστική συζυγία: Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit. 

Μονάδες 6 

 

6. Να εισαχθεί η πρόταση με το χρονικό σύνδεσμο postquam: Cum in castra revertisset. 

 

Μονάδες 3 

 

Καλή επιτυχία!!! 


