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Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα : 
 
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum 
venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium 
domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis 
ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem 
eius admiratum se venisse. 
Quin,  homo  inepte, taces,  ut consequaris, quod vis? Sed antiquitatem tibi placere dicis, 

quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antiqui, sed sic loquere, ut viri 
aetatis nostrae; atque id quod a Caesare scriptum est, habe semper in memoria et in 
pectore: ”tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inauditum. 
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Β1. Να γράψετε τους τύπους  που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις και 
φράσεις: 
      
     complures duces : γενική πληθυντικού 
     praedonum : αφαιρετική ενικού 
     se ipsum : δοτική ενικού 
     praesidium : αιτιατική πληθυντικού 
     quod : ονομαστική πληθυντικού   
     abiectis armis : γενική πληθυντικού  
     clara voce : αιτιατική ενικού  
     virtutem : αφαιρετική ενικού 
     homo inepte : αφαιρετική πληθυντικού   
     bona : αιτιατική ενικού, συγκριτικού βαθμού, ουδετέρου γένους 
     viri antiqui : κλητική ενικού 
     aetatis nostrae : γενική πληθυντικού  
     pectore : ονομαστική πληθυντικού  
     scopulum : αφαιρετική ενικού 
     verbum insolens : δοτική ενικού 
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Β2. Να γράψετε τους τύπους  που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 
τύπους (όπου χρειάζεται, να διατηρηθεί το γένος του υποκειμένου) : 
 
       venerunt : απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής 
       captum : β΄ενικού προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 
       existimasset :β΄ενικό υποτακτικής μέλλοντα   
       abiectis : β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα παθητικής φωνής  
       admiratum: α΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα  
       taces : γ΄ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής 
       consequaris : απαρέμφατο παρακειμένου και σ. μέλλοντα 
       vis : α΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 
       placere : β΄ενικό υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 
       vive : γ΄πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής 
       loquere : β΄πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 
       scriptum est : β΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα παθητικής φωνής 
       fugias : α΄ενικό οριστικής μέλλοντα και σ. μέλλοντα ενεργητικής φωνής 
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 Γ1 .α.”id, quod a C.Caesare scriptum est, habe semper in memoria et in pectore.”   
Να γίνει ο  λόγος  πλάγιος με εξάρτηση Aliquis incitavit eum. 
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      β. abiectis armis: Να αναλυθεί  η  μετοχή  στην  αντίστοιχη  δευτερεύουσα πρόταση 
με τους συνδέσμους ut και cum historicum.  
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  Γ2. α. cum se ipsum captum venisse eos existimasset, ut consequaris :                                         
Nα αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, ακολουθία, 
συντακτική θέση). 
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         β. captum se ipsum : Να δοθεί ο σκοπός με τους υπόλοιπους τρόπους.   
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   Γ3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις : 
 
        praedonum, salutatum, voce, se (venisse), tibi, nostrae, insolens.                                                               
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