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Α. Κείμενα 
 
Iustitiā inter se certābant et patriam curābant. […] eis corpus ex annis infirmum sed inge-
nium propter sapientiam validum erat. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. 
Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt 
magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi 
esse possumus. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor 
in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum 
in castra importare iubet. […] speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium 
cavere debetis; 
 
Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παραπάνω αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις 
 
Β1.α. Ille propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat: Στην 
παραπάνω πρόταση να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό όπου αυτό είναι 
δυνατόν. 

Μονάδες 3 
Β1.β.Για τους παρακάτω τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείτε: 
 
• patriam:τη δοτική του άλλου αριθμού 
• ingenium validum: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 
• Gloriae: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 
• Vergili: την κλητική του ίδιου αριθμού 
• magistrum: την κλητική και των δύο αριθμών 
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• legum: τη δοτική και των δύο αριθμών 
• interpretes: την ονομαστική του άλλου αριθμού 
• liberi: την κλητική του άλλου αριθμού στο ίδιο γένος 
• quibus: την ονομαστική του άλλου αριθμού στο ίδιο γένος 
• Belgis: τη γενική του ίδιου αριθμού 
• speculatores nostri: τη γενική του άλλου αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε την 
κητική αντωνυμία ώστε να δηλώνει το δεύτερο πρόσωπο για έναν κτήτορα 

• eos: την αιτιατική του άλλου αριθμού για το αρσενικό και το ουδέτερο γένος  
Μονάδες 12 

 
Β2.α. Για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
• erat: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα 
• studebat: τον ίδιο τύπο στον Παρακείμενο της ίδιας φωνής 
• fovebat: το σουπίνο 
• iacebat: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Συντ. Μέλλοντα στην ίδια 
φωνή 

• habebat: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα και του 
Παρακειμένου στην ίδια φωνή 

• stat: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρακειμένου στην ίδια φωνή 
• possumus: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα και του Συντ. 
Μέλλοντα 

• hiemare: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα στην ίδια φωνή 
• iubet: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρακειμένου στην ίδια φωνή 
• remanere: το πρώτο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 
• cavere: το σουπίνο και το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Συντ. 
Μέλλοντα 

• debetis:τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό στην Οριστική του Μέλλοντα στην ίδια φωνή 
Μονάδες 12 

 
Β2.β. nuntiant: Να γράψετε Ι) το δεύτερο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής 
του Μέλλοντα στην ίδια φωνή και ΙΙ) το σουπίνο  

Μονάδες 3 
 
Γ1.α. inter se certābant:Να επισημάνετε το συντακτικό φαινόμενο που παρατηρείται 
και στη συνέχεια να το δηλώσετε για τα υπόλοιπα πρόσωπα μετατρέποντας το ρήμα στην 
Οριστική του Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 3 
 

Γ1.β. propter inopiam: Να επισημάνετε τον συντακτικό ρόλο του παραπάνω 
εμπρόθετου προσδιορισμού και στη συνέχεια να τον αποδώσετε με όλους τους πιθανούς 
ισοδύναμους τρόπους. 

Μονάδες 4 
 
Γ1.γ. Legatos frumentum in castra importare iubet: Στην παραπάνω πρόταση να 
αντικαταστήσετε το ρήμα iubet με το αντίστοιχο ρήμα impero (1), αφού πρώτα το 
μετατρέψετε στην Οριστική του Μέλλοντα στην ίδια φωνή, επιφέροντας τις απαραίτητες 
αλλαγές μέσα στην πρόταση. Στη συνέχεια να επισημάνετε τον συντακτικό ρόλο που 
επέχει το απαρέμφατο στη νέα πρόταση που έχετε δημιουργήσει. 

Μονάδες 4 
 
Γ2.α.speculatores nostri eos prope esse nuntiant, Vim hostium cavere debetis: 
Στις παραπάνω προτάσεις να εντοπίσετε τα απαρέμφατα, να δηλώσετε το είδος του 
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καθενός και στη συνέχεια να προσδιορίσετε το υποκείμενο του καθενός ξεχωριστά, 
δικαιολογώντας κάθε φορά την πτώση του. 

Μονάδες 4 
 

Γ2.β. speculatores nostri eos prope esse nuntiant: Στην παραπάνω πρόταση να 
επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνετε την ταυτοπροσωπία επί του ειδικού 
απαρεμφάτου. 

Μονάδες 4 
 

Γ2.γ. Ex quibus:Να προσδιορίσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου 
προσδιορισμού και στη συνέχεια να τον αντικαταστήσετε με ισοδύναμο τρόπο. 

Μονάδες 3 
 

Γ3.α. Monumentum eiuspro templo habebat: Να επισημάνετε το συντακτικό 
φαινόμενο που παρατηρείται τεκμηριώνοντας την απάντησή σας και στη συνέχεια να 
επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε στην πρόταση να δηλώνεται αυτοπάθεια με 
κτήση. Να επισημάνετε τη νοηματική διαφορά που προκύπτει. 

Μονάδες 3 
 

Γ3.β. Να εντοπίσετε μεταξύ των τεσσάρων αποσπασμάτων τις δευτερεύουσες προτάσεις 
και να επισημάνετε το είδος και τη συντακτική θέση της καθεμιάς. 

Μονάδες 3 
 

Γ3.γ. sic enim liberi esse possumus: Στην παραπάνω πρόταση να γίνει πλήρης 
συντακτική ανάλυση των όρων της. 

Μονάδες 2 
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