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Α. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική τα ακόλουθα αποσπάσματα κειμένων:  

· Et (is) 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. 
 
· Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt et 

clarā voce Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se 

venisse. […] Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus 

consecrāre solent, domum revertērunt. 

· Nam (Caecilia) in sacello quodam nocte cum sorōris filiā persedēbat expectabatque 

dum aliqua vox congruens proposito audirētur. Tandem puella, longā morā standi 

fessa, rogāvit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. 

 (Μονάδες 40) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β.1 Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

hoste: δοτική πληθυντικού αριθμού 

adulescentem: γενική και αφαιρετική πληθυντικού αριθμού 

clara voce: τους ίδιους τύπους στον άλλον αριθμό 

deis immortalibus: την κλητική ενικού αριθμού 

sacello quodam: την ονομαστική ενικού αριθμού  

aliqua vox: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

congruens: την αφαιρετική ενικού και πληθυντικού αριθμού 

sibi: τον ίδιο τύπο στο α΄ και β΄ πρόσωπο                                                     (Μονάδες 08) 

Β.2. i) Να αντικαταστήσετε παραθετικά τα επίθετα: 

fortior, clara, longa  

        ii) Να σχηματίσετε τους τρεις βαθμούς των επιρρημάτων τους. 

       iii) Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού αριθμού του ουδετέρου του 

επιθέτου clara στον συγκριτικό βαθμό. Επίσης, τη γενική πληθυντικού στον 

συγκριτικό βαθμό στο ουδέτερο γένος. 

 (Μονάδες 07) 
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Β.3 Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

transfixit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής Μέλλοντα και στις δύο φωνές 

revertisset: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων (να ληφθεί υπ’ όψιν σας το γένος και 

ο αριθμός του υποκειμένου) 

posuissent: την αφαιρετική σουπίνου και γερουνδίου 

solent: τον ίδιο τύπο στην υποτακτική και προστακτική Μέλλοντα 

persedebat: τις μετοχές Ενεστώτα και Μέλλοντα στην ονομαστική ενικού αριθμού 

στο θηλυκό γένος 

standi: την προστακτική Ενεστώτα στη φωνή που είναι 

fessa: να το αντικαταστήσετε χρονικά 

(Μονάδες 15) 

Γ.1 Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους υπογραμμισμένους τύπους. 

(Μονάδες 06) 

Γ.2 i) cuius opera: να το δηλώσετε με τον άλλον τρόπο. 

      ii) hoste: να δηλώσετε τη σύγκριση με άλλον τρόπο. 

     iii) morte: να δηλώσετε την ίδια συντακτική σχέση με το ουσιαστικό caput. 

(Μονάδες 03) 

Γ.3 domum: να δηλώσετε τη στάση και την απομάκρυνση από τόπο. 

(Μονάδες 02) 

Γ.4  · abiectis armis (μόνο με τον cum) 

       · congruens 

       · fessa (μόνο με τον cum) 

Να τις αναλύσετε στα αντίστοιχα είδη προτάσεών τους.  

(Μονάδες 04) 

Γ.5 auditu: να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με δύο άλλους τρόπους. 

(Μονάδες 03) 

Γ.6  · dum … audiretur 

       · ut … cederet 

Να χαρακτηρίσετε αναλυτικά το είδος εκάστης πρότασης. 

(Μονάδες 08) 

Γ.7 admiratum 

Να δηλώσετε τον σκοπό με τους άλλους τέσσερις τρόπους. 

(Μονάδες 04) 


