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ΚΕΙΜΕΝΟ
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».
Μονάδες 40
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β.1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ficum: την ονομαστική του πληθυντικού (2 τύποι)
hanc: την αιτιατική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος

praecocem: την αιτιατική του ουδετέρου στον ίδιο αριθμό
neminem: τη γενική και τη δοτική του ίδιου αριθμού
meliora: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
nomen: την αιτιατική του πληθυντικού
patriae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
Μονάδες 9
Β.1β. recentem, nimia, meliora: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο βαθμούς
Μονάδες 6
Β.2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
ostendens : την ίδια πτώση της μετοχής μέλλοντα στο θηλυκό γένος
decerptam esse : το β΄ ενικό της οριστικής του παρακειμένου στην ενεργητική φωνή και το
απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή
confidere : το απαρέμφατο του μέλλοντα και του παρακειμένου (όπου χρειάζεται να λάβετε υπ’
όψιν σας το υποκείμενο)
credideritis: το ίδιο πρόσωπο στον υπερσυντέλικο της ίδιας έγκλισης
consulturum esse: το α΄ πληθυντικό της οριστικής μέλλοντα και συντελεσμένου μέλλοντα
Mementote: το απαρέμφατο του παρακειμένου
recesserat: το β’ ενικό της προστακτικής ενεστώτα και το γ’ πληθυντικό της προστακτικής
μέλλοντα στην ίδια φωνή
devertit: το β’ πληθυντικό της οριστικής στον ίδιο χρόνο και τους 2 τύπους του απαρεμφάτου
του ενεστώτα
scribam : το γ’ ενικό του παρακειμένου στην ίδια έγκλιση
Μονάδες 15
Β.3α. quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore.
Cum omnes recentem esse dixissent:

Να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων, την συντακτική τους λειτουργία τον τρόπο
εισαγωγής τους και τον τρόπο εκφοράς τους.
Μονάδες 8
Β3.β. opibus, vobis, aetate, natu, me, meliora: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω
λέξεις.
Μονάδες 6
Β3.γ. nolite confidere
neminem credideritis patriae consulturum esse:
Να εκφράσετε την απαγόρευση με τον άλλο τρόπο.
Μονάδες 5
Β4.α. Cato attulit ficum praecocem: Να μετατρέψετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε
δευτερεύουσα πρόταση.
Μονάδες 3
Β4.β. in curiam: να εκφράσετε τη στάση σε τόπο και την απομάκρυνση από τόπο
Μονάδες 3
Β4.γ. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine: Να τρέψετε την
ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 6

