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Α1. Να αποδώσετε τα παρακάτω αποσπάσματα στα νέα ελληνικά  

(Μονάδες 40) 

 

Α. … Από αυτές διατάζει τέσσερις να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και διατάζει τρεις να 

 

 παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να εισάγουν  

 

σιτάρι στο στρατόπεδο. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια: Πληροφορούμαι ότι οι  

 

εχθροί πλησιάζουν. Οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. 

 

Β. … Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Τρέφονται με γάλα, τυρί και κρέας. Σε τόπους 

πάρα πολύ παγωμένους φορούν μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. Κάθε φορά που η 

πολιτεία διεξάγει πόλεμο, εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά 

πηδούν από τα άλογα και μάχονται πεζοί. Η χρήση της σέλας θεωρείται αισχρό και μαλθακό πράγμα. 

Γ. Με αρχηγό το Βρέννο οι Γαλάτες, αφού κατατρόπωσαν τις λεγεώνες των Ρωμαίων κοντά στον  

 

Αλία ποταμό, κατέστρεψαν εντελώς την πόλη Ρώμη εκτός από το Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως  

αντάλλαγμα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος είχε παραμείνει στην εξορία για  

πολύ καιρό κοντά στην Αρδέα εξαιτίας της λείας από τους Βηίους, που δεν είχε μοιραστεί  

ακριβοδίκαια, αν και απουσίαζε έγινε δικτάτορας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στις παρακάτω συνεκφορές: 

 

legatos omnes: legatis omnibus  

his verbis:  haec verba 

speculatores nostri:  speculatorem nostrum 

locis frigidissimis:   loce frigidissime 

equestribus proeliis:  equestrium proeliorum 

res iners: re inerti 

Brenno duce:  Brennus dux 

deletis legionibus:   deletarum legionum 

urbem Romam:  urbi Romae 

Veientanam praedam:   Veientanae praedae 

aequo iure:  aequa iura 
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(Μονάδες 11) 

Β2. Να μεταφέρετε τους όρους της πρότασης στον άλλο αριθμό: speculatores nostri eos prope esse 

nuntiant.  

 Speculator noster eum prope esse nuntiat. 

(Μονάδες 4) 

 

Β3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στα παρακάτω ρήματα (για τους περιφραστικούς τύπους 

να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο):  

 

imperat: β’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή imperavistis 

admonet: α’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην παθητική φωνή admonebamur 

adventare: γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή adventabunt 

audio: γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή audietur 

lavantur: αιτιατική ενικού, θηλυκού γένους, μετοχής παρακειμένου στην ίδια φωνή lavatam/ lautam 

gerit: β’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή gesseritis 

creantur: γ’ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή creati erant 

student: β’ ενικό οριστικής  παρακειμένου στην ίδια φωνή studuisti 

desiliunt: απαρέμφατο παρακειμένου στην ενεργητική φωνή desiluisse 

proeliantur: α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου proeliati sumus 

everterunt: β’ πληθυντικό  οριστικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας eversuri 

eratis 

acceperunt: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή acciperis/ -re 

absens: απαρέμφατο μέλλοντα abfuturum esse/ abfore 

divisam: β’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή dividimini 

factus est: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα  fit 

 (Mονάδες: 15) 

 

Γ1. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων: 

 

frumentum: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο importare 

necis: είναι γενική αντικειμενική  στο potestate 

res: είναι κατηγορούμενο  στο usus από το συνδετικό ρήμα habetur 

iure: είναι αφαιρετική οργανική του τρόπου στη μετοχή non divisam 

divisam: είναι επιθετική μετοχή, χρόνου παρακειμένου ( εκφράζει το προτερόχρονο) ως επιθετικός 

προσδιορισμός στο praedam. 

(Μονάδες 5) 

 

Γ2. Να αντιστοιχίσετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς με την επιρρηματική τους σημασία. 

1. ex quibus α. εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το 

αντάλλαγμα στο ρήμα acceperunt. 

2. cum potestate β. εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει 

τρόπο στο ρήμα creantur. 

3. praeter Capitolium γ. εμπρόθετος προσδιορισμός του διαιρεμένου 
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όλου που προσδιορίζει το quattuor. 

4. pro quo δ. εμπρόθετος προσδιορισμός της εξαίρεσης στο 

ρήμα everterunt. 

 

(Μονάδες 4) 

1γ, 2β, 3δ, 4α 

 

Γ3. Cum civitas bellum gerit: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να 

αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής (μονάδα 1) και να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία 

(μονάδα 1). 

 (Μονάδες 3) 

Δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός 

του χρόνου στο ρήμα creantur. Εισάγεται με τον χρονικό επαναληπτικό cum. 

 

Γ4. propter Veientanam praedam: αφού αναγνωρίσετε συντακτικά τον εμπρόθετο προσδιορισμό,  
να αντικαταστήσετε την πρόθεση propter με την πρόθεση de επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές. 

(Μονάδες 3) 

Εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου ,  

de Veientana praeda 

 

Δ1. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet: να αντικατασταθεί ο τύπος iubet από 

τον αντίστοιχο τύπο του ρήματος impero, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 4) 

 

Legatis omnibus frumentum in castra importare imperat.  Το ρήμα impero συντάσσεται με δύο 

αντικείμενα, σε δοτική (έμμεσο) και τελικό απαρέμφατο (άμεσο). 

 

 

Δ2. Galli, apud Alliam flumen everterunt urbem Romam praeter Capitolium. 

Tum Camillus absens dictator est  factus a Romanis. 

 

Nα μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο στα παραπάνω παραδείγματα.  

 

(Μονάδες 9) 

 

A Gallis, apud Aliam flumen urbs Roma eversa est praeter Capitolium. 

Tum Romani Camillum absentem dictatorem fecerunt/ -ere. 
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Δ3. Να μετατραπεί η πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση τη φράση «ille dicit»: Germani 

non student agriculturae. 

 

(Μονάδες 2) 

 

Ille dicit Germanos  non studere agriculturae. 

 

 

 

 
 
 
 


