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Aegrotābat Caecīna Paetus, marītus Arriae, aegrotābat et filius.  Filius mortuus est. 
Huic Arria funus ita parāvit, ut ignorarētur a marīto; quin immo cum illa cubiculum 
marīti  intraverat,  vivere filium simulābat,  ac marīto persaepe interroganti, quid ageret 
puer,  respondēbat: «Bene quiēvit, l ibenter cibum sumpsit». Deinde, cum lacrimae 
suae,  diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebātur; tum se dοlōri dabat et 
paulo post siccis oculis redībat. 

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

Unum fuisse Homēro servum, tres Platōni, nullum Zenōni tradunt. Nemo vero eos 
miserētur, quod infeliciter vixerint. Menēnius Agrippa, qui inter patres ac plēbem 
publicae gratiae sequester fuit,  aere collāto funerātus est. Atilius Rēgulus, cum 
Poenos in Africā funderet, ad senātum scripsit mercenarium suum discessisse et ab 
eo desertum esse rus;  

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

Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res 
sit .  Tum cuidam ex equitibus Gallis persuādet ut ad Cicerōnem epistulam deferat.  
Curat et providet nē interceptā epistulā, nostra consil ia ab hostibus cognoscantur. 

Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis letteris mittit .  Legātum monet ut, si adīre 
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. 

Παρατηρήσεις: 

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική τα δύο πρώτα αποσπάσματα. 

Μονάδες 20 

Β1.  Να χαρακτηριστούν οι ακόλουθες προτάσεις  ως Σωστές  ή Λανθασμένες .  

  Η κομψότητα και η καλλιέπεια χαρακτηρίζουν τους λόγους του Κικέρωνα. 

  Ο Βάρρων Ρεατίνος έγραψε βιβλία σχετικά με τη γεωργία. 

  Περίφημο έργο του Κικέρωνα είναι η συνωμοσία του Κατιλίνα. 

  Η Αινειάδα είναι ένας πολύπλοκος και πολυδιάστατος συνδυασμός της Οδύσσειας 
και της Ιλιάδας σε καλλιμαχικές διαστάσεις.  

  Ο Αύγουστος ανέθεσε τη σύνθεση του Ύμνου της Εκατονταετίας στον Οβίδιο. 

Μονάδες 10 



 

 

Β2.  Να βρείτε στο τρίτο απόσπασμα μια ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 
τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: μισεμός, επιστολή, λεγεώνα, κάστρο, 
κουράρω. 

Μονάδες 10 

Β3. α)  Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι που ζητούνται. 

maritus  (γενική πληθυντικού): 

filius (κλητική ενικού): 

puer (κλητική ενικού): 

oculis  (ονομαστική πληθυντικού): 

nullum (γενική ενικού): 

gratiae (αφαιρετική ενικού): 

periculo (ονομαστική πληθυντικού): 

consilia (αιτιατική ενικού): 

rem (γενική ενικού): 

senatum (αφαιρετική ενικού): 

Μονάδες 10 

β)  Να γραφούν οι  πλάγιες πτώσεις των αντωνυμιών στον ενικό αριθμό στο αρσενικό 
γένος: huic ,  illa , nemo , eo , quam .  

Μονάδες 5 

Β4. α)  Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

aegrotabat (β’ ενικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή): 

mortuus est  (γ’ ενικό υποτακτικής μέλλοντα στο ίδιο γένος): 

ageret (β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή): 

res pondebat (β’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή): 

tradunt (γενική του γερουνδίου): 

funeratus est  (τον ίδιο τύπο στην υποτακτική): 

scripsit  (σουπίνο στην αφαιρετική): 

gerantur (γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή): 

cognoscantur (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή): 

veritus  (μετοχές ενεστώτα και  μέλλοντα στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση): 

Μονάδες 10 

 



 

 

β)  Να αντικατασταθούν χρονικά τα ακόλουθα ρήματα: redibat, fuit , deferat , possit.  

Μονάδες 5 

Β5. α)  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: 

maritus: είναι ……………. στο ………………… 

a marito:  είναι ……………. στο ………………… 

se:  είναι ……………. στο ………………… 

aere:  είναι ……………. στο ………………… 

quae : είναι ……………. στο ………………… 

ob rem:  είναι ……………. στο ………………… 

adire : είναι ……………. στο ………………… 

Μονάδες 7 

β)  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις (είδος –
εισαγωγή –εκφορά –συντακτικός ρόλος). 

quae apud Ciceronem gerantur. 

ut tragulam mitteret.  

Μονάδες 8 

Β6. α)  Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική: ne nostra consilia ab 
hostibus cognoscantur.  

Μονάδες 5 

β)  Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ:  

Atilius Regulus ad senatum scripsit mercenarium suum discessisse et ab eo 
desertum esse rus .  

Atilius Regulus ad senatum scripsit: 

Μονάδες 5 

γ) Να αναλυθεί η μετοχή veritus  σε αιτιολογικές προτάσεις που θα δηλώνουν: 

α.  αντικειμενική αιτιολογία 

β.  υποκειμενική αιτιολογία.  

Μονάδες 5 

 

 

 

 


