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Κείμενα
Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Ex quibus
quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. Legātos omnes
frumentum in castra importāre iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes adventāre
audio; speculatōres nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavēre debetis; hostes
enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt».
Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnōvit; extractum
imperatōrem eum salutāvit. Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit. Ab his in castra
delātus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur.
Postero die Claudius imperātor factus est.
«Congrediāmur, ut singulāris proelii eventu cernātur, quanto miles Latīnus Rōmāno
virtūte antecellat». Tum adulescens, viribus suis confīsus et cupiditāte pugnandi
permōtus, iniussū consulis in certāmen ruit; et fortior hoste, hastā eum transfixit et
armis spoliāvit. Statim hostes fugā salūtem petivērunt. Sed consul, cum in castra
revertisset, adulescentem, cuius operā hostes fugāti erant, morte multāvit.

Παρατηρήσεις:
Α. Να γίνει η μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων.
Μονάδες 40
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
Frumenti: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
Inopiam: αφαιρετική ενικού αριθμού
Legiones:ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
Milites:κλητική ενικού αριθμού
His verbis:γενική πληθυντικού αριθμού
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Speculatores nostri :γενική ενικού αριθμού
Pedes: γενική πληθυντικού αριθμού
Commilitones: αφαιρετική ενικού
Tristis: γενική πληθυντικού ίδιου γένους στο συγκριτικό βαθμό
Postero: αιτιατική πληθυντικού ίδιου γένους στον υπερθετικό
Viribus:αφαιρετική ενικού
Certamen: τον αντίστοιχο τύπο στον άλλο αριθμό
Fortior: το αντίστοιχο επίρρημα στο θετικό

Μονάδες 10
Β2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι:
Iubet: απαρέμφατο μέλλοντα(να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)
Imperat: β’ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής
admonet: γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα
audio: β’ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα
esse: γ’ ενικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας
adgnovit: β’ ενικό προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
factus est: αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή
extractum:β’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
delatus est:β’ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
moriturum: δοτική γερουνδίου
pugnandi:γ’ ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
ruit:μετοχή μέλλοντα στην αιτιατική πληθ/κού του αρσενικού
transfixit:αφαιρετική σουπίνο
revertisset:γ΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
fugati erant:γ’ πληθ/κό υποτακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή

Μονάδες 20
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Β3. Να χαρακτηριστούν οι υπογραμμισμένες λέξεις των κειμένων
Μονάδες 10
Β4. Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Να τρέψετε
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 2
Β5. extractum: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα η οποία να δηλώνει το
υποκειμενικό και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 3
Β6. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad
Cicerōnem defertur. Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε απαρεμφατική με εξάρτηση
homo dixit.
Μονάδες 2

B7. dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur. Να γίνουν οι απαραίτητες
μετατροπές , ώστε να δηλώσετε παράλληλη διάρκεια και να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 3
Β9. in certāmen : να αποδώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού με τελική πρόταση,
με τη χρήση γερουνδίου και με σουπίνο.
Μονάδες 6
Β10. Hoste, cuius opera: Να διατυπωθούν με διαφορετικό τρόπο οι παραπάνω
φράσεις.
Μονάδες 4
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