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ΚΕΙΜΕΝΟ

Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et
de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit
eandemque speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit.
Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.
Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt
urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum
Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non
aequo iure divisam, absens dictator est factus.
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.
Tum Ennius indignatus quod Nasīca tum aperte mentiebātur: «Quid?» inquit «Ego
non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasīca responderit?

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα.
Μονάδες 40
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται.
neminem:

αφαιρετική

ουδετέρου γένους

ενικού

του quo: ονομαστική πληθυντικού του ίδιου
γένους

speciem: δοτική ενικού
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paucis: αφαιρετική ενικού στο ίδιο aequo: ονομαστική ενικού στο ίδιο
γένος του συγκριτικού βαθμού

γένος του υπερθετικού βαθμού

somnii: κλητική ενικού

diu: το επίρρημα στο συγκριτικό βαθμό

supplicio: ονομαστική ενικού

iure:ονομαστική ενικού

capitis: κλητική ενικού

domi: γενική πληθυντικού

flumen: ονομαστική πληθυντικού

quid: αφαιρετική ενικού στο θηλυκό

urbem: γενική πληθυντικού

γένος
ego:

γενική

του

α’

πληθυντικού

προσώπου

Μονάδες 15

Β2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται.
concussit:

β’

ενικό

υποτακτικής factus est: α’ ενικό οριστικής μέλλοντα

παρατατικού ΕΦ

της ίδιας φωνής

viderant: απαρέμφατο συντελεσμένου venisset: αφαιρετική του σουπίνου
μέλλοντα ΜΦ

quaereret: β’ πληθυντικό υποτακτικής

dedit: α’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα υπερσυντελίκου της ίδιας φωνής
ΕΦ
adfecit:

indignatus: απαρέμφατο μέλλοντα
β’

ενικό

προστακτικής cognosco:

ενεστώτα ΕΦ

α’

ενικό

υποτακτικής

παρακειμένου της ίδιας φωνής

everterunt: β’ πληθυντικό υποτακτικής vis: γ’ ενικό υποτακτικής παρατατικού
μέλλοντα

responderit: ο ίδιος τύπος στην άλλη

acceperunt:

β’

ενικό

οριστικής φωνή

μέλλοντα ΜΦ
fuerat: γ’ πληθυντικό προστακτικής
μέλλοντα
divisam:

γ’

ενικό

υποτακτικής

ενεστώτα της ίδιας φωνής
Μονάδες 15
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Γ1. Να αναγνωριστούν οι υπογραμμισμένες λέξεις συντακτικά.
Μονάδες 5
Γ2.α Brenno duce: να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση με τον καθαρά χρονικό
cum.
Γ2.β. deletis legionibus: να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση με τον ιστορικόδιηγηματικό cum.
Μονάδες 6
Γ3.α. «quod Nasīca tum aperte mentiebātur»: να αναγνωρίσετε το είδος της
πρότασης (μονάδα 1) και τη συντακτική της θέση (μονάδα 1)
Μονάδες 2
Γ3.β. «Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasīcam venisset» : Να αναγνωρίσετε το
είδος της πρότασης (μονάδα 1), τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), να
αιτιολογήσετε την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 1).
Μονάδες 4
Γ4. exclamāvit Nasīca se domi non esse: »: να γράψετε το υποκείμενό του
απαρεμφάτου (μον.1) και να αιτιολογήσετε την πτώση του (μον.2).
Μονάδες 3
Γ5. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit.: να τρέψετε τη σύνταξη
στην αντίθετή της.
Μονάδες 3
Γ6. Accipe nunc: να γίνει απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
Μονάδες 4
Γ7. Visne scire quid Nasīca responderit? Να αναδιατυπώσετε την περίοδο
αντικαθιστώντας το ρήμα της κύριας πρότασης visne με το ρήμα volebasne. Να
προβείτε στην απαραίτητη αλλαγή (μονάδα 1) και να την αιτιολογήσετε (μονάδες 2).
Μονάδες 3
Καλή Επιτυχία!!!

Ήρα Κοντού
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