
Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, 

sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». 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. 

------------------------- 

Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce 

hostium his verbis proelio lacessitus est: «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. 

-------------------------- 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Α1. Να κεηαθξαζηνύλ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα 

(Μνλάδεο 40) 

B1. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά από ηηο 

παξαθάησ ιέμεηο ή θξάζεηο (ππνρξεσηηθνί, όπνπ ππάξρνπλ, νη δεύηεξνη 

ηύπνη)   

avis: θιεηηθή εληθνύ 

oleum: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ 

domi: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

satis: ζπγθξηηηθόο βαζκόο ηνπ επηξξήκαηνο 

mentem: γεληθή πιεζπληηθνύ 

haec: νλνκαζηηθή ππιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο 

nullam: δνηηθή εληθνύ ζην ίδην γέλνο 

filius: θιεηηθή εληθνύ 

singularis proelii: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

eventu: γεληθή πιεζπληηθνύ 

viribus: αηηηαηηθή εληθνύ 

certamen: αθαηξεηηθή πιεζπληηθνύ 

fortior: θιεηηθή εληθνύ ηνπ ίδηνπ γέλνπο ζηνλ ππεξζεηηθό βαζκό 

eum: αηηηαηηθή εληθνύ νπδεηέξνπ γέλνπο 

(Μνλάδεο 15) 

Β2. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θάζε έλα από ηνπο 

παξαθάησ ξεκαηηθνύο ηύπνπο (ζηνπο πεξηθξαζηηθνύο ηύπνπο λα ιεθζεί 

ππ’όςηλ ην ππνθείκελν) 



impendebat: ηνλ ίδην ηύπν ζηελ ππνηαθηηθή 

respondebat: γ΄ εληθό πξνζηαθηηθήο κέιινληα παζεηηθήο θσλήο 

perdidi: δνηηθή ηνπ γεξνπλδίνπ 

didicit: γ΄ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα 

attulit: β΄ εληθό πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα 

audio: απαξέκθαην κέιινληα παζεηηθήο θσλήο 

risit: απαξέκθαην κέιινληα ελεξγεηηθήο θσλήο 

praeterequitavit: α΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο ελεζηώηα 

lacessitus est: γ΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ζπληειεζκέλνπ κέιινληα 

ελεξγεηηθήο θσλήο 

congrediamur: β΄ εληθό πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα 

cernatur: απαξέκθαην ελεζηώηα ζηελ ίδηα θσλή 

confisus: απαξέκθαην ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ 

permotus: γ΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή 

ruit: β΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο ππεξζπληειίθνπ 

transfixit: απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ 

(Μνλάδεο 15) 

Γ1. Να γίλεη πιήξεο ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ησλ παξαθάησ ιέμεσλ  θαη 

όξσλ  

cupidus, Caesari, audita, salutationum, ad verba, quanti, eventu, quanto, 

hasta 

(Μνλάδεο 9) 

Γ2. non respondebat, cernatur 

Να βξεζνύλ θαη λα αλαγλσξηζηνύλ σο πξνο ην είδνο (κνλάδεο 2), ηελ 

εηζαγσγή (κνλάδεο 2) θαη ηελ εθθνξά (κνλάδεο 2) νη δεπηεξεύνπζεο 

πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη παξαπάλσ ξεκαηηθνί ηύπνη 

(Μνλάδεο 6) 

Γ3α. fortior hoste 

Να αλαγλσξηζηεί ζπληαθηηθά ν όξνο hoste (κνλάδα 1) θαη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ηζνδύλακε ζπληαθηηθά έθθξαζε (κνλάδεο 2) 

(Μνλάδεο 3) 

Γ3β a duce hostium his verbis proelio lacessitus est/ sutor, cupidus 

pecuniae, eum Caesari attulit 

Να αληηθαηαζηαζεί ε ζύληαμε από παζεηηθή ζε ελεξγεηηθή ζηελ πξώηε 

θξάζε (κνλάδεο 3) θαη από ελεξγεηηθή ζε παζεηηθή ζηελ δεύηεξε θξάζε 

(κνλάδεο 4) 

(Μνλάδεο 7) 



Γ3γ. paulo post 

Να δεισζεί ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ κε άιιν ηξόπν 

(Μνλάδα 1) 

Γ4. adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, 

iniussu consulis in certamen ruit 

Να ηξαπεί ε ζύληαμε ζε απαξεκθαηηθή κε εμάξηεζε από ηελ θξάζε 

«adulescens dixit»  

(Μνλάδεο 4) 

 

 


