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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt urbem Romam 

praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud 

Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est 

factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic 

appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum 

rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est. 

 

Cum P. Cornēlius Nasῑca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla 

dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe 

nunc quid postea Nasῑca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasῑcam venisset et eum a ianuā 

quaereret, exclamāvit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignātus quod Nasῑca tam 

aperte mentiebātur: “Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasῑca responderit? 

“Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non 

credis?” 

 

Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia 

vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. 

Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum est 

Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est. 

 

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad 

eum…Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora 

et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, 

quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba 

nascuntur, post fiunt mitia et iucunda;  

 

 Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit. Id exemplum 

sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra 

impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam 

perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα που σημειώνονται με έντονα γράμματα. 

 

                                                                                                                                                                                 μονάδες 40 

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις: 

 

exilio: ονομαστική ενικού αριθμού 
nomen: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 
aetate: γενική πληθυντικού αριθμού 
Atreus: κλητική ενικού αριθμού 
opibus: γενική πληθυντικού αριθμού 
urbis: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 
discrimine: αιτιατική του άλλου αριθμού 
pomis: αιτιατική ίδιου αριθμού  
ingenis: κλητική ενικού αριθμού 
milibus: γενική πληθυντικού αριθμού 
sestertium: αιτιατική στον ίδιο αριθμό 
parem: αφαιρετική ενικού αριθμού 
quaerenti: αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος 
vocem tuam: γενική πληθυντικού αριθμού 
 

                                                                                                                                                                   μονάδες 10 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω αντωνυμίες: 

 

vos: γενική πληθυντικού αριθμού για το πρώτο πρόσωπο 
ipsi: αιτιατική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος 
neminem: δοτική ενικού αριθμού του θηλυκού και του ουδετέρου γένους 
idem: γενική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους 
tuae: κλητική ενικού αριθμού της αντίστοιχης αντωνυμίας στο ά πρόσωπο, στο αρσενικό γένος 
 

                                                                                                                                                                     μονάδες 3 

B3. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους για τα παρακάτω (για τους περιφραστικούς 

τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

 

absens: απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου 
abeuntes: αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους και την αιτιατική του γερουνδίου 
dedit: β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής και προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 
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videri: α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 
nascuntur: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα 
fore: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα  
nolite: ά πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού 
confidere: απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου 
deponite: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή 
doceret: τον ίδιο τύπο στην ενεργητική περιφραστική συζυγία 
impendebat: δοτική γερουνδίου 
solebat: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου 
didicit: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού 
mentiebatur: απαρέμφατο μέλλοντα 
 

                                                                                                                                                                   μονάδες 15 

Β4.  Id exemplum sutorem quendam incitavit: να μεταφέρετε τις λέξεις της παραπάνω πρότασης 

στον άλλο αριθμό. 

                                                                                                                                                                     μονάδες 2 

 

Γ1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις παρακάτω λέξεις: 

  legionibus, civitati, quid, diebus, patriae, in discrimine,  sibi, me, Caesaris, milibus                                         

                                                                                                                                                                                   μονάδες 5 

Γ2. Na αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω προτάσεων, να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία 

και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς τους. 

 

quid Nasῑca responderit 
cum P. Cornēlius Nasῑca ad Ennium poētam venisset 
 

                                                                                                                                                                                   μονάδες 4 

 

Δ1. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 

 

quibus interemptis aurum omne receipt 
quae deinceps scribam 
                                                                                                                                                                                   μονάδες 4 
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Δ2. Να αναλυθεί η παρακάτω μετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση (με όλους τους δυνατούς 

τρόπους) 

rogatus 

                                                                                                                                                                                   μονάδες 2 

 

Δ3. Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset…: 

α) Να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στη δευτερεύουσα πρόταση ώστε να δηλώνει το σύγχρονο στο 

παρελθόν . 

β) Να αντικατασταθεί ο σύνδεσμος cum με τον χρονικό σύνδεσμο ut και να γίνουν οι απαραίτητες 

αλλαγές. 

                                                                                                                                                                     μονάδες 2 

 

Δ4. tutamini patriam / accipe: να δηλώσετε την απαγόρευση με όλους τους πιθανούς τρόπους. 

 

                                                                                                                                                                     μονάδες 2 

 

Δ5. itaque viginti milibus sestertium eum emit: στην παραπάνω πρόταση να αντικαταστήσετε τον 

τύπο milibus με τον καταλληλο τύπο της λέξης pecunia και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

          

                                                                                                                                                                                   μονάδες 2 

 

Δ5. quo: να δηλώσετε τη σημασία της παραπάνω αφαιρετικής και στη συνέχεια να επιφέρετε τις 

απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνεται πόση διάρκεια είχε η πράξη. 

 

                                                                                                                                                                                   μονάδες 2 

 

Δ6. Να μεταφέρετε τη δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση σε μετοχή, ώστε να συμπτυχθούν οι δύο 

προτάσεις σε μια:  

 

nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. 

                                                                                                                                                                     μονάδες 2 
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Δ7. Να μετατραπεί το ρήμα της πρότασης σε απαρέμφατο εξαρτώμενο από τα «Cicero dixit» (μονάδες 

3) και «dicor» (μονάδες 2) διαδοχικά και να γίνουν οι αλλαγές που απαιτεί η απαρεμφατική σύνταξη 

με ειδικό απαρέμφατο:  

corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. 

 

                                                                                                                                                                                   μονάδες 5 

 

 

 


