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29.04.2022 

ΧVΙΙΙ: Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit 

ad proximam speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit, confūsus 

gregem ex loco infesto amovēre coepit. Sed bovum mugītus ex speluncā audītus 

Herculem convertit. 

ΧXΙΙΙ:Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, 

egrediebatur; tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma 

in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso 

Scriboniano, Romam trahebatur. 

ΧXXΙΙΙ:multaque uterque dux fecit armatus, quae idem togatus fieri prohibuisset. 

Quare subveniendum reipublicae est et omnia nunc belli vulnera tibi sananda sunt, 

quibus praeter te mederi nemo potest. 

XLIX: Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, 

cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte 

elapso se vulneravit. Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam 

obiurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium. 

 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα.     20 μον. 

Β1. Να γραφεί ό,τι ζητείται για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους: 

gregem: την κλητική ενικού 

partem: τη γενική πληθυντικού 

boum: την αφαιρετική πληθυντικού 

mugītus: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού 

lacrimae: τη γενική πληθυντικού 

se (κείμενο ΧΧΙΙΙ): τον ίδιο τύπο στο α’ πρόσωπο 

uterque: τη γενική ενικού 

idem: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

omnia: την αιτιατική ενικού 

vulnera: την ονομαστική ενικού 

quibus: τη δοτική ενικού 

cultellum: την κλητική ενικού 

unguium: τη δοτική ενικού και πληθυντικού     15 μον. 

 



   
Β2. Να γραφεί ό,τι ζητείται για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους: 

aspexit: το β’ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Ε.Υ. 

abesse: το β’ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα 

sensit: το απαρέμφατο ενεστώτα στην Π.Υ. 

vincerent: το γ’ πληθυντικό Οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα και στις δυο φωνές 

egrediebatur: το β’ ενικό Οριστικής Μέλλοντα  

dabat: το α’ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Π.Υ. 

redibat: το γ’ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και τη μετοχή ενεστώτα 

trahebatur: το β’ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα Ε.Υ. 

fecit : το απαρέμφατο ενεστώτα στην αντίθετη φωνή και το γερουνδιακό στην 

ονομαστική ενικού στα τρία γένη 

potest: το α’ πληθυντικό Τποτακτικής Ενεστώτα και Παρακειμένου 

interficiendo: το β’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Π.Υ. 

cognovisset: ο ίδιος τύπος στην Π.Υ. 

elapso: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

15 μον. 

Γ1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις.  10 μον. 

 

Γ2.α. «in cubiculum»: να αντικαταστήσετε τον επιρρηματικό προσδιορισμό του 

τόπου με τις λέξεις: domus, Athenae, Roma, Italia, επιφέροντας τις απαραίτητες 

αλλαγές.          8 μον. 

β. «omnia nunc belli vulnera tibi sananda sunt»: να τρέψετε τη σύνταξη από 

παθητική σε ενεργητική.         4 μον. 

γ. Να βρείτε μια περίπτωση κτήσης με αυτοπάθεια και να τη μετατρέψετε σε κτήση 

χωρίς αυτοπάθεια.         2 μον. 

δ. Να τρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση: «Caesar narravit» 

«Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad 

proximam speluncam;»        4 μον. 

ε. «unguium resecandorum causa»: να εκφραστεί ο σκοπός με σουπίνο, επιφέροντας 

τις απαραίτητες αλλαγές        2 μον. 

 



   
Δ. Να γράψετε πέντε λέξεις της λατινικής που έχουν ετυμολογική συγγένεια με 

πέντε λέξεις της ελληνικής γλώσσας δηλώνοντας και την αντίστοιχη ελληνική 

λέξη 

10 μον. 

Ε. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 

α. Σο έπος‒ ο τελευταίος ώριμος καρπός των Ελλήνων ‒ είναι το πρώτο είδος που 

ωριμάζει στη Ρώμη, ενώ η κωμωδία ‒ ο πρώτος ώριμος καρπός των Ελλήνων ‒ 

ωριμάζει στο τέλος. 

β. Ένα γεγονός σημάδεψε τις εξελίξεις στα χρόνια του Κικέρωνα: η δικτατορία του 

ύλλα. 

γ. Σα κικερώνεια χρόνια έχουν και ποιητική συγκομιδή, ποσοτικά λίγη, ποιοτικά 

όμως τεράστια. 

δ. Οι τρεις κορυφαίοι ελεγειακοί ποιητές ήταν ο Σίβουλλος, ο Προπέρτιος και ο 

Οράτιος 

ε. Ως το θάνατο του Σραϊανού, το 117 μ.Φ., πνέει ένας παλίνδρομος άνεμος 

αρχαϊστικού αναπροσανατολισμού προς τους προκλασικούς.   

10 μον. 

 

 

 

 

 


