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Λατιμικά Ομάδας Προσαματολισμού Αμθρωπιστικώμ 
πουδώμ 4ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ - ΘΔΜΑΣΑ 

(ΚΔΦ. 21-27) 
 

 

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine 
ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse 
putetis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» 
inquit «scitote decerptam esse Carthagine. […] Opibus urbis nolite confidere. 
Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae 
consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in 
extremo discrimine quondam fuisse!».  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam 
aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam 
suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora 
quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et 
acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora 
enim fore spero, quae deinceps scribam». 
 

 

Μομάδες 40 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

Β.1α. Να γοάφεςε ςξσπ ςύπξσπ πξσ ζηςξύμςαι για καθεμιά από ςιπ παοακάςχ λένειπ: 

 

ficum: ςημ ξμξμαρςική ςξσ πληθσμςικξύ (2 ςύπξι)  
hanc: ςημ αιςιαςική ςξσ πληθσμςικξύ ρςξ ξσδέςεοξ γέμξπ 
praecocem: ςημ αιςιαςική ςξσ ξσδεςέοξσ ρςξμ ίδιξ αοιθμό 
Neminem: ςη γεμική και ςη δξςική ςξσ ίδιξσ αοιθμξύ 
meliora: ςημ ίδια πςώρη ρςξμ άλλξ αοιθμό  
nomen: ςημ αιςιαςική ςξσ πληθσμςικξύ 

patriae: ςημ ίδια πςώρη ρςξμ άλλξ αοιθμό 

Μομάδες 9 
 

 

Β.1β. recentem, nimia, meliora: Να γοάφεςε ςξμ ίδιξ ςύπξ ρςξσπ άλλξσπ δσξ 
βαθμξύπ  

Μομάδες 6 
 

 

Β.2. Να γοάφεςε ςξσπ ςύπξσπ πξσ ζηςξύμςαι για καθέμα από ςξσπ παοακάςχ 
οημαςικξύπ ςύπξσπ:  
ostendens : ςημ ίδια πςώρη ςηπ μεςξυήπ μέλλξμςα ρςξ θηλσκό γέμξπ 
decerptam esse : ςξ β΄ εμικό ςηπ ξοιρςικήπ ςξσ παοακειμέμξσ ρςημ 
εμεογηςική τχμή και ςξ απαοέμταςξ ςξσ μέλλξμςα ρςημ παθηςική τχμή  
confidere : ςξ απαοέμταςξ ςξσ μέλλξμςα και ςξσ παοακειμέμξσ (όπξσ υοειάζεςαι 
μα λάβεςε σπ’ όφιμ ραπ ςξ σπξκείμεμξ) 
credideritis: ςξ ίδιξ ποόρχπξ ρςξμ σπεορσμςέλικξ ςηπ ίδιαπ έγκλιρηπ 
 

 
ελίδα 1 από 3 
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consulturum esse: ςξ α΄ πληθσμςικό ςηπ ξοιρςικήπ μέλλξμςα και ρσμςελερμέμξσ 
μέλλξμςα  
Mementote: ςξ απαοέμταςξ ςξσ παοακειμέμξσ  
recesserat: ςξ β’ εμικό ςηπ ποξρςακςικήπ εμερςώςα και ςξ γ’ πληθσμςικό 
ςηπ ποξρςακςικήπ μέλλξμςα ρςημ ίδια τχμή  
devertit: ςξ β’ πληθσμςικό ςηπ ξοιρςικήπ ρςξμ ίδιξ υοόμξ και ςξσπ 2 ςύπξσπ 
ςξσ απαοεμτάςξσ ςξσ εμερςώςα 
scribam : ςξ γ’ εμικό ςξσ παοακειμέμξσ ρςημ ίδια έγκλιρη 

 

Μομάδες 15 
 

 

Β.3α. quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore. 
Cum omnes recentem esse dixissent: 

 

Να αμαγμχοίρεςε ςξ είδξπ ςχμ ποξςάρεχμ, ςημ ρσμςακςική ςξσπ λειςξσογία ςξμ 
ςοόπξ ειραγχγήπ ςξσπ και ςξμ ςοόπξ εκτξοάπ ςξσπ. 

Μομάδες 8 
 

 

Β3.β. opibus, vobis, aetate, natu, me: 
Να υαοακςηοίρεςε ρσμςακςικά ςιπ παοαπάμχ λένειπ.  

Μομάδες 5 
 

 

Β3.γ. nolite confidere. 
Neminem credideritis patriae consulturum esse:  
Να εκτοάρεςε ςημ απαγόοεσρη με ςξμ άλλξ ςοόπξ.  

Μομάδες 5 
 

 

Β4.α. Cato attulit ficum praecocem: 
Να μεςαςοέφεςε ςξμ επιθεςικό ποξρδιξοιρμό ρε δεσςεοεύξσρα ποόςαρη. 

Μομάδες 3 
 

 

Β4.β. Carthagine:  
Να εκτοάρεςε ςημ ίδια επιοοημαςική ρυέρη με ςιπ λένειπ Roma, Athenae, Italia. 

 

Μομάδες 3 
 

 

Β4.γ. legit ei desideranti:  
Να αμαλύρεςε ςη μεςξυή ρε αιςιξλξγική ποόςαρη πξσ μα παοξσριάζει ςημ αιςιξλξγία 
χπ απξςέλερμα ερχςεοικήπ λξγικήπ διεογαρίαπ. 

Μομάδες 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ελίδα 2 από 3 
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Β4.δ. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine: 
Να ςοέφεςε ςημ εμεογηςική ρύμςανη ρε παθηςική.  

Μομάδες 4 
 
 
 
 
 

 

Καλή επιτυχία 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ: 

 
Σα θέμαςα επιμελήθηκε ξ Πλακίδας Γεώργιος. 

 
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξσπ Αργυροπούλου Μαρία, 
Βεμούτσου Μαριάμμα και Κεκροπούλου Μαρία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ελίδα 3 από 3 
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Λατιμικά Ομάδας Προσαματολισμού Αμθρωπιστικώμ 
πουδώμ 5ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ - ΘΔΜΑΣΑ 

(ΚΔΦ. 29-34) 
 

 

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 

Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari 
attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». 
Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: «Oleum et operam perdidi». 
Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat. 

 

«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus 
Romano virtute antecellat».Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate 
pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum 
transfixit et armis spoliavit. 

 

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. 
 

 

Μομάδες 40 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

Β.1. Να γοάφεςε ςξσπ ςύπξσπ πξσ ζηςξύμςαι για καθεμιά από ςιπ παοακάςχ 
λένειπ: Domi: αταιοεςική εμικξύ 
satis: ρσγκοιςικόπ βαθμόπ  
talium, quanto: γεμική εμικξύ ίδιξσ 
γέμξσπ mentem: γεμική πληθσμςικξύ  
singularis proelii: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ 
virtute: αιςιαςική εμικξύ  
viribus: αιςιαςική εμικξύ και γεμική πληθσμςικξύ 
certamen: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ  
dextram: ρσγκοιςικόπ και σπεοθεςικόπ ρςημ ίδια πςώρη, γέμξπ και 
αοιθμό deis: κληςική εμικξύ (όλξι ξι ςύπξι)  

Μομάδες 15 
 

 

Β.2. Να γοάφεςε ςξσπ ςύπξσπ πξσ ζηςξύμςαι για καθέμα από ςξσπ παοακάςχ 
οημαςικξύπ ςύπξσπ (για ςξσπ πεοιτοαρςικξύπ ςύπξσπ μα λάβεςε σπ’ όφιμ ςξ 
σπξκείμεμξ ςχμ οημαςικώμ ςύπχμ ρςξ κείμεμξ):  
didicit: απαοέμταςξ εμερςώςα  
attulit: β΄ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα ρςημ ίδια τχμή και β΄ εμικό 
ξοιρςικήπ μέλλξμςα ρςημ άλλη τχμή 
venit: αιςιαςική γεοξσμδίξσ  
Congrediamur: απαοέμταςξ μέλλξμςα και β΄ εμικό ξοιρςικήπ εμερςώςα 
cernatur: ίδιξ ποόρχπξ σπξςακςικήπ παοακειμέμξσ  
pugnandi: απαοέμταςξ παοακειμέμξσ ρςημ ίδια 
τχμή confisus: β΄ πληθσμςικό ποξρςακςικήπ 
μέλλξμςα ruit: ίδιξ ποόρχπξ σπξςακςικήπ μέλλξμςα 
 

 
ελίδα 1 από 2 
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transfixit: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ, μεςξυήπ μέλλξμςα 
reserari, intromitti: απαοέμταςξ παοακειμέμξσ  
posuissent: αταιοεςική ρξσπίμξσ 
reverterunt: απαοέμταςξ μέλλξμςα  

Μομάδες 15 

 
Γ.1α. Sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit: μα μεςαςοέφεςε ςη ρύμςανη 
ςηπ ποόςαρηπ ρςημ παθηςική τχμή. 

Μομάδες 4 

 
Γ.1β. Να αμαλσθξύμ ξι μεςξυέπ ρε δεσςεοεύξσρεπ ποξςάρειπ:  
i. Audita salutatione (Caesar dixit): μα αμαλσθεί ρε δεσςεοεύξσρεπ 
ποξςάρειπ ειραγόμεμεπ με ςξμ ιρςξοικό διηγημαςικό cum και με ςξ postquam.  

Μομάδες 
2 ii. confisus (adulescens ruit): μα αμαλσθεί ρε δεσςεοεύξσρεπ ποξςάρειπ πξσ μα 
εκτοάζξσμ ςξ ποαγμαςικό, ςξ σπξκειμεμικό και ςξ απξςέλερμα ερχςεοικήπ λξγικήπ 
διεογαρίαπ.  

Μομάδες 3 
 
Γ.2. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque  
intromitti iussit.: 
a. Να ρσμπςύνεςε ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη ρε μεςξυή. 

 
b. Να ςοέφεςε ςημ παθηςική απαοεμταςική ρύμςανη ρε εμεογηςική. 
 

 

Γ.3α. hoste: μα δηλώρεςε ςξμ ίδιξ ρσμςακςικό ςύπξ με άλλξ ςοόπξ. 
 

 

Γ.3β. in certamen ruit: μα δηλχθεί ξ ρκξπόπ με όλξσπ ςξσπ δσμαςξύπ ςοόπξσπ. 
(certo, 1).  

Μομάδες 9 

 
Γ.4α. Ut singularis proelii eventu cernatur: μα αμαγμχοίρεςε ρσμςακςικά 
ςημ ποόςαρη. 

Μομάδες 5 

 
Γ.4β. Να αμςικαςαρςήρεςε ςξ domum (reverterunt) με ςξμ ρχρςό ςύπξ 
ςξσ ξσριαρςικξύ Roma.  

Μομάδα 1 
 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία 
 
 
 
 
 
Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ: 

 
Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Αργυροπούλου Μαρία και Πλακίδας Γεώργιος. 

 
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξσπ Βεμούτσου Μαριάμμα και 
Κεκροπούλου Μαρία. 

 
ελίδα 2 από 2 
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Λατιμικά Ομάδας Προσαματολισμού Αμθρωπιστικώμ 
πουδώμ 6ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ - ΘΔΜΑΣΑ 

(ΚΔΦ. 36-42) 
 

 

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias 
contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in 
scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum 
praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. 
Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent,ut eo uteretur , 
vultum risu solvit.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit 
omen. 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”. Hoc dictum paulo post res ipsa 
confirmavit.  

Μομάδες 40 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

Β.1α. Να γοάφεςε ςξσπ ςύπξσπ πξσ ζηςξύμςαι για καθεμιά από ςιπ παοακάςχ 
λένειπ: 

 

scamno: ςημ ξμξμαρςική ςξσ πληθσμςικξύ 

cenantem: ςη γεμική ςξσ πληθσμςικξύ 

paupertatem: ςημ κληςική ςξσ εμικξύ 

vultum: ςη γεμική ςξσ πληθσμςικξύ  
quodam: ςημ αιςιαςική ςξσ εμικξύ ρςξ ίδιξ γέμξπ 
congruens: ςημ αταιοεςική ςξσ εμικξύ ρςξ ίδιξ γέμξπ 
nocte: ςη γεμική ςξσ πληθσμςικξύ  
aliqua: ςημ αταιοεςική ςξσ πληθσμςικξύ ρςξ ίδιξ 
γέμξπ mea: ςημ κληςική ςξσ εμικξύ ςξσ αορεμικξύ 
γέμξσπ sede: ςη γεμική ςξσ πληθσμςικξύ  

Μομάδες 10 

 

Β.1β. Να γοάφεςε ςξσπ ςύπξσπ πξσ ζηςξύμςαι από ςα παοακάςχ επίθεςα και 
επιοοήμαςα: 

 

maxima: ςημ αιςιαςική εμικξύ ςξσ ρσγκοιςικξύ βαθμξύ ρςξ ξσδέςεοξ 
γέμξπ facilius: ςξμ ίδιξ ςύπξ ρςξσπ άλλξσπ δσξ βαθμξύπ  
longa: ςη γεμική εμικξύ ςξσ ρσγκοιςικξύ βαθμξύ ρςξ ίδιξ γέμξπ 
libenter : ςξμ ίδιξ ςύπξ ρςξμ σπεοθεςικό 

Μομάδες 5 

 

Β.2. Να γοάφεςε ςξσπ ςύπξσπ πξσ ζηςξύμςαι για καθέμα από ςξσπ παοακάςχ 
οημαςικξύπ ςύπξσπ:  
utebatur: ςξ απαοέμταςξ ςξσ μέλλξμςα (μα λάβειπ σπ’ όφιμ ρξσ ςξ γέμξπ ςξσ 
σπξκειμέμξσ) 
 

 
ελίδα 1 από 2 
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contemnere:ςξ β΄ εμικό ςηπ ποξρςακςικήπ ςξσ εμερςώςα ρςημ ίδια 
τχμή posset: ςξ απαοέμταςξ ςξσ παοακειμέμξσ  
assidentem: ςξ β΄ εμικό ςηπ ξοιρςικήπ ςξσ μέλλξμςα ρςημ ίδια 
τχμή spectandum: ςξ γ΄ πληθσμςικό ςξσ μέλλξμςα ρςημ ίδια τχμή  
mirati sunt: ςξ β΄ εμικό ςηπ ξοιρςικήπ ςξσ μέλλξμςα και ςξσ παοαςαςικξύ 
attulissent: ςα απαοέμταςα εμερςώςα και μέλλξμςα ςηπ μέρηπ τχμήπ 
solvit: ςημ γεμική πληθσμςικξύ θηλσκξύ γέμξσπ ςηπ μεςξυήπ ςξσ 
μέλλξμςα petit: ςξ απαοέμταςξ παοακειμέμξσ ςηπ εμεογηςικήπ τχμήπ  
standi: ςξ α΄εμικό ςηπ σπξςακςικήπ εμερςώςα ρςημ ίδια τχμή 

cederet: ςξ ίδιξ ποόρχπξ ςηπ ίδιαπ έγκλιρηπ ρςξμ σπεορσμςέλικξ 

dixit : ςξ β΄ εμικό ςηπ ποξρςακςικήπ  εμερςώςα και μέλλξμςα ρςημ ίδια τχμή  
Μομάδες 15 

 

Β.3α. quo facilius divitias contemnere posset:  
Να αμαγμχοίρεςε πλήοχπ ςημ ποόςαρη (είδξπ, ρσμςακςική θέρη, 
ειραγχγή, εκτξοά, ακξλξσθία υοόμχμ). 

Μομάδες 5 

 

Β.3β Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis 
spectandum praebuit:  
Να κάμεςε αμαλσςική ρύμςανη ςηπ ποόςαρηπ. 

Μομάδες 6  
Β.3γ. Manius divitias Samnitium contemnere debuit:  
Να ςοέφεςε ςημ εμεογηςική ρύμςανη ρε παθηςική (με ςη υοήρη παθηςικήπ 
πεοιτοαρςικήπ ρσζσγίαπ).  

Μομάδες 3 

 

Β.4α. α) (Samnites) cum ad eum magnum pondus auri publice missum 
attulissent, vultum risu solvit.  
β) Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa 
fecit omen.  
Να ρσμπςύνεςε ςιπ δεσςεοεύξσρεπ ποξςάρειπ ρε μεςξυέπ. 

Μομάδες 6 

 

Β.4β. Manius Curius Dentatus Samnitium divitias contempsit: 
Να ςοέφεςε ςημ εμεογηςική ρύμςανη ρε παθηςική.  

Μομάδες 3 
Β.4γ. ut eo uteretur:  
Να εκτοάρεςε ςξμ ρκξπό με όλξσπ ςξσπ δσμαςξύπ ςοόπξσπ. 

Μομάδες 7 

 

Καλή επιτυχία 
 
 
 
 
 
 

 

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ: 

 
Σα θέμαςα επιμελήθηκε η Αργυροπούλου Μαρία. 

 
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξσπ Βεμούτσου Μαριάμμα, 
Κεκροπούλου Μαρία και Πλακίδα Γεώργιο. 
 

 
ελίδα 2 από 2 



ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 24 / 31 / 42 
 

Accipe quid Nasīca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasīcam venisset et eum a ianuā 
 

quaereret, exclamāvit Nasīca se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignātus quod 
 

Nasīca tam aperte mentiebātur: 

 

Bello Latīno Τ. Manlius consul nobili genere natus exercitui Rōmanōrum praefuit. Is cum 
 

aliquando castris abīret, edixit ut omnes pugnā abstinērent. Sed paulo post filius eius castra 
 

hostium praeterequitāvit et a duce hostium his verbis proelio lacessītus est: «Congrediāmur, ut 
 

singulāris proelii eventu cernātur, quanto miles Latīnus Rōmāno virtūte antecellat». 

 

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, 
 

dissimulent: qui spem Catilīnae sententiis aluērunt coniurationemque nascentem non credendo 
 

confirmavērunt; quorum auctoritātem secūti multi, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie 
 

id factum esse dicerent 

 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.  

Μονάδες 40 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 

diebus :   την γενική του ενικού αριθμού 

ianua : την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού 

Ennius :   την κλητική του ενικού αριθμού 

exercitui :   την αφαιρετική στον άλλο αριθμό 

filius :   την κλιτική του ενικού αριθμού 

virtute :   τη ονομαστική του ενικού αριθμού 

ordine :   την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

spem :   τη γενική στον ίδιο αριθμό 

hoc : τη γενική στον άλλο αριθμό στο ίδιο γένος 

id : τη αιτιατική στον πληθυντικό αριθμό του θηλυκού γένους 
 

Μονάδες 10 
 

Β1β. post: να γράψετε το συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό του ίδιου τύπου (μονάδα 3). 

paucis: να σχηματίσετε τα παραθετικά στην ίδια πτώση, στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο 

γένος. (μονάδες 3). 

Μονάδες 6 
 

B1γ. nonnuli: να κλιθεί ο τύπος στο γένος που βρίσκεται  

Μονάδες 5 
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Β2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 

τύπους: 
 

accipe :  τον ίδιο τύπο της υποτακτικής στον παρακείμενο 

fecerit :  το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής στον παρακείμενο στην 

indignatus 

 άλλη φωνή 

:  το σουπίνο στην αιτιατική πτώση 

mentiebatur :  το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής στονμέλλοντα 

praefuit : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής στον συντελεσμένο 

abiret 

 μέλλοντα στην ίδια φωνή 

: τη μετοχή μέλλοντα στην ίδια φωνή 

videant :  το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή 

antecellat :  το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής στον υπερσυντέλικο 

nascentem 

 στην ίδια φωνή 

: τον ίδιο τύπο στομέλλοντα 

credendo :  το α’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής στον παρακείμενο στην 

  ίδια φωνή 
 

Μονάδες 10 
 

Β2β. congrediamur: να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων.  

Μονάδες 6 
 

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: diēbus, a 

ianuā, consul, genere, paulo, hostium, nonnulli, Catilīnae, sententiis, factum esse  

Μονάδες 10 
 

Γ1β. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: «a duce hostium his verbis proelio 

lacessītus est.»  

Μονάδες 2 
 

Γ1γ. domi: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου, ώστε να δηλώνει κίνηση προς τόπο 

και κίνηση σε τόπο με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

Μονάδες 4 
 

Γ2α. «Is cum aliquando castris abīret»: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης 

(μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), να δηλώσετε τη συντακτική 

της λειτουργία(μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της 

(μονάδες 2). 

Μονάδες 5 
 

Γ2β. indignatus: να αναλύσετε τη μετοχή σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση.  

Μονάδες 2 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 3 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 14 / 34 / 44 
 
 

tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim 
 

quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen simulatiōne 
 

dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, tum intellegitur, quam fuerint 
 

inopes amicōrum. 
 

Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticōrum in tecto 
 

conlocāvit. Quod ut praedōnes animadvertērunt, 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 
 

vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimāvit 
 

ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul 
 

aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. 
 

Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitāvit. Cassius servos inclamāvit et de homine 
 

eos interrogāvit. Illi neminem viderant 
 

 

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παραπάνω αποσπάσματα. 
 

Μονάδες 40 
 

Παρατηρήσεις 
 

Β1. Nα συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα με τους τύπους που σας ζητούνται στη φωνή 

που βρίσκεται ο διδόμενος τύπος: 

 

β’ πληθ. οριστ. παρακ. 
existimasset 

γ’ πληθ. οριστ. συντ. μέλλ. 
β’ πληθ. υποτ. παρατ. 

captum 

γ’ πληθ. υποτ. υπερσ. 
α’ πληθ. υποτ. παρατ. 

abiectis 

β’ εν. προστ. ενεστ. 
απαρέμφ. μέλλ. 

admiratum 

απαρέμφ. παρακ. 
β’ πληθ. οριστ. μέλλ. 

rettulerunt 

β’ πληθ. προστ. ενεστ. 
β’ εν. προστ. ενεστ. 

iussit 

γ’ πληθ. ορ. συντ. μέλλ.  

Μονάδες 12 
 
 

Β2. Nescio: Να γραφεί η προστακτική ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται το ρήμα.  

Μονάδες 2 
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Β3. Nα συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα με τους τύπους που σας ζητούνται: 

 

ονομ. εν. 
ingentis magnitudinis 

αιτιατ. εν. 
δοτ. εν. 

facie squalida 

αιτιατ. πληθ. 
γεν. εν. αρσ. 

neminem 

δοτ. πληθ. αρσ. 
γεν. εν. 

species horrenda 

αιτιατ. πληθ. 
δοτ. εν. 

se 

γεν. πληθ.  

Μονάδες 8 
 

Β4. admiratum: Nα γραφτούν όλοι οι ενεργητικοί ονοματικοί τύποι του ρήματος. 

Μονάδες 4 
 

Β5. fit: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα στην ενεργητική φωνή.  

Μονάδες 4 
 
 

Γ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους όρους των αποσπασμάτων των κειμένων 

σας: 
 

eis: _____________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

dumtaxat: ________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

plerumque: __________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

amicorum: _____________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

se (δίπλα σε captum): ________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

captum: ________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

domesticorum: __________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

auditu: _________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Scipioni: ________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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similem: ________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

effigiei: _________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

timorem: ________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

e somno: ______________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

de homine: ________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Μονάδες 7 
 

Γ2. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus: Να αντικατασταθεί η αφαιρετική simulatione 

από τον κατάλληλο τύπο γερουνδίου του ρήματος simulo. 

Μονάδες 2 
 

Γ3. tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum: Να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην πλάγια 

ερωτηματική πρόταση, ώστε να γίνει ολικής αγνοίας διμελής. 

Μονάδες 3 
 

Γ4.  is  fores  reserari  eosque  intromitti  iussit: Να  μετατραπεί η παθητική σύνταξη των  

απαρεμφάτων σε ενεργητική. 

Μονάδες 2 
 

Γ5. Tum terror Cassium concussit: Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

Μονάδες 2 
 
 

Γ6. se ipsum captum: Να γραφούν όλες οι ισοδύναμες εκφορές του σκοπού.  

Μονάδες 3 
 

Γ7. Haec postaquam domestici Scipioni rettulerunt, is [...] iussit.: Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα 

πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή και να ξαναγραφεί η περίοδος με τις αναγκαίες αλλαγές. 

 

Μονάδες 2 
 

Γ8. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit: Η πρώτη πρόταση να γίνει 

δευτερεύουσα χρονική εισαγόμενη με τον ιστορικό cum και στην συνέχεια να γίνει σύμπτυξή 

της σε μετοχή. 

Μονάδες 4 
 

Γ9. cum repente apparuit ei species horrenda: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 

1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), να δηλώσετε τη συντακτική της 

λειτουργία (μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της 

(μονάδες 2).  

Μονάδες 5 
 
 
 
 

 

- 3 - 



ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 4 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 15 / 36 / 45 
 

 

Tum cuidam ex equitibus Gallis persuādet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et 

providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam 

conscriptam Graecis litteris 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. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a 

quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. 

 

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. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, 

ut eo uterētur, vultum risu solvit et protinus dixit. 
 

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

magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac 

pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se 

importāri non sinunt quod eā rē, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. 

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παραπάνω αποσπάσματα. 
 

Μονάδες 40 
 

Παρατηρήσεις 
 

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 
 

1. Nα συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα με τους τύπους που σας ζητούνται στη φωνή 

που βρίσκεται ο διδόμενος τύπος:  

β’ εν. υποτ. παρατ. 
persuadet 

β’ εν. oρ. μέλλ. 
γ’ πληθ. ορ. μέλλ. 

cognoscantur 

γ’ πλ. υποτ. υπερσ. 
β’ εν. ορ. ενεστ. 

abiciat 

γ’ εν. υποτ. παρακ. 
β΄ εν. υποτ. παρατ. 

adfore 

β’ πληθ. προστ. μέλλ. 
γ’ πληθ. υποτ. ενεστ. 

utebatur 

γ’ πληθ. υποτ. παρατ. 
απαρέμφατο μέλλ. 

praebuit 

απαρέμφατο παρακ. 
β’ πληθ. προστ. ενεστ. 

proeliantur 

β’ εν. υποτ. μέλλ. 
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Μονάδες 7 
 

2. maxima: Na κλιθεί στο γένος που βρίσκεται o συγκριτικός του βαθμός. 

Μονάδες 4 
 

3. Na συμπληρωθεί ο πίνακας που ακολουθεί με τους βαθμούς των επιρρημάτων και των 

επιθέτων στο ίδιο γένος, στον ίδιο αριθμό στην ίδια πτώση με τον τύπο που δίνεται:  

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 
 

maxima 

 

facilius 

 

celeriter 
 

Μονάδες 4 
 

4. sinunt: Nα γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ρήματος στην ενεργητική φωνή.  

Μονάδες 6 
 

5. turpis: Nα γραφεί η ίδια πτώση του υπερθετικού βαθμού του επιθέτου και στα τρία 

γένη. 

Μονάδες 3 
 

6. deferat: Nα κλιθεί η Προστακτική Ενεστώτα και Μέλλοντα.  

Μονάδες 6 
 

Γ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους όρους των αποσπασμάτων των κειμένων 

σας: 
 
 

frugalitate: _____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

facilius: ________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

spectandum: ___________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

auri: ___________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

missum: ________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

eo: ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

necis: _______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

proeliis: _____________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 

ephippiorum: ________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

res: _________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

vinum: ______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

a mercatoribus: _______________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

Μονάδες 6 
 

Γ2. Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur:  Να  

αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου. 

Μονάδες 4 
 

Γ3. conscriptam: Να αναλυθεί η μετοχή σε ισοδύναμη πρόταση. 
 

Μονάδες 4 
 

Γ4. tertio post die: Να γραφεί η ισοδύναμη εκφορά.  

Μονάδες 2 
 

Γ5. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt:  α. Να γίνει η πρόταση απαρεμφατικήμε  

εξάρτηση από το ρήμαdebeo σε χρόνο παρακείμενο. β. Στη συνέχεια η φράσηdebeo + 

απαρέμφατο να τραπεί σε παθητική περιφραστική συζυγία. 

Μονάδες 4 
 

Γ6. α. ut eo uterētur, β. ut epistulam ad amentum tragulae adliget: Για κάθε μία από τις 

παραπάνω προτάσεις να αναγνωρίσετε το είδος της (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο 

εισαγωγής της (μονάδα 1), να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1) και να 

δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2). 

 

Μονάδες 10 
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