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Απόσπασμα   1  

Milites his verbis admonet: «Hostes adventare audio; speculatores nostri  eos 
prope esse  nuntiant.  Vim hostium  cavere debetis;  hostes  enim de  collibus 
advolare solent et caedem militum perpetrare possunt».

Απόσπασμα   2  

Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen 
regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum 
terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius 
Gallus de  caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit 
eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit.

Απόσπασμα     3  
Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. 
Equestribus proeliis  saepe  ex  equis  desiliunt  ac  pedibus  proeliantur: 
ephippiorum usus res turpis et iners habetur.  Vinum a mercatoribus ad se 
importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque 
effeminantur.

Ερωτήσεις
Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα.

(ΜΟΝΆΔΕΣ 40)

http://www.syghrono.gr/


Β. 1.α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:

a. Milites: δοτική ενικού αριθμού
b. Vim: γενική πληθυντικού αριθμού
c. collibus: αφαιρετική ενικού αριθμού
d. Persen: ονομαστική ενικού αριθμού
e. modo: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
f. caeli: ονομαστική πληθυντικού αριθμού
g. magistratus: γενική ενικού αριθμού
h. alacrem: αιτιατική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους
i. necisque: ονομαστική ενικού αριθμού
j. mercatoribus: στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

 (ΜΟΝΆΔΕΣ 5)
β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω 
συνεκφορές:

a. his verbis: αφαιρετική ενικού αριθμού 
b. speculatores nostri: γενική ενικού αριθμού
c. Serena nocte: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
d. Equestribus proeliis: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
e. res turpis: γενική πληθυντικού αριθμού 

                                                                                                                (ΜΟΝΆΔΕΣ 5)

γ) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:

a. se: γενική πληθυντικού στο β΄πρόσωπο
b. nostri:κλητική  ενικού  αρσενικού  γένους  α΄πρόσωπο  για  έναν 

κτήτορα
c. eos: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους
d. qui: δοτική ενικού στο ίδιο γένος 

 (ΜΟΝΆΔΕΣ 4)

2.  α) Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται (για τυχόν 
περιφραστικούς τύπους, να ληφθεί υπ´όψιν το υποκείμενο).           

a. cavere: γ΄ πληθυντικό Υποτακτική  Μέλλοντα  
b. possunt: β΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου  
c. gerebat: απαρέμφατο Μέλλοντα στην άλλη φωνή 
d. defecerat: μετοχή Ενεστώτα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού 

γένους
e. amiserat: α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεργητικού Μέλλοντα 
f. creantur: γ΄ ενικό Υποτακτικής  Παρατατικού στην άλλη φωνή
g. desiliunt: β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεργητικού Υπερσυντέλικου



h. habetur:  απαρέμφατο  Συντελεσμένου  Μέλλοντα στην  Παθητική 
φωνή

i. effeminantur: β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή 
j. admonet: α΄ ενικό Υποτακτικής  Ενεργητικού Υπερσυντέλικου

                                                                                                  (ΜΟΝΆΔΕΣ 10)
β) arbitrantur: Να γράψετε τους τύπους που δανείζεται το ρήμα από την 
Ενεργητική Φωνή. 

(ΜΟΝΆΔΕΣ 6)

3. α) Να γράψετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων: cavere, 
militum, nocte, caeli,   alacrem,   cum  potestate,  Equestribus  ,    Vinum    
  
  
(ΜΟΝΆΔΕΣ 8)
β) Να μετατρέψετε την Ενεργητική σύνταξη σε Παθητική .

-ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat 

-exercitus fiduciam amiserat 
(ΜΟΝΆΔΕΣ 6)

γ) speculatores nostri eos prope esse nuntiant:Να  αντικαταστήσετε  το 
υποκείμενο  του  απαρεμφάτου  με  τον  κατάλληλο  τύπο  έτσι  ώστε  να 
υπάρχει  ταυτοπροσωπία  .Να  δηλώσετε  το  συντακτικό  φαινόμενο  που 
προκύπτει.

                  (ΜΟΝΆΔΕΣ 3)

δ) importari:  Nα  επισημανθεί  το  είδος  και  ο  συντακτικός  ρόλος  του 
απαρεμφάτου,  να  δηλωθεί  το  υποκείμενό  του  και  να  αιτιολογηθεί  η 
πτώση του υποκειμένου.

 (ΜΟΝΆΔΕΣ 3)

ε) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους εμπρόθετους προσδιορισμούς του 
δεύτερου αποσπάσματος

(ΜΟΝΆΔΕΣ 6)

στ) Cum civitas bellum gerit: Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη δευτερεύουσα 
πρόταση.

(ΜΟΝΆΔΕΣ 4)
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