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fuerat Paetus in partibus eius et,  occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat
ascensurus navem ; Arria milites orabat ,  ut simul imponeretur.  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!  »  Tu  hominem  investiga,
quaeso,  summaque  diligentia  vel  Romam  mitte  vel  Epheso  rediens  tecum
deduc.Parvi  enim  preti  est,  qui  tam  nihili  est.  Sed,  propter  servi  scelus  et
audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam
recuperatio fugitivi.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.  Haec
postquam  domestici  Scipioni  rettulerunt,  is  fores  reserari  eosque  intromitti
iussit.
 
Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα.

(μονάδες 40)
 
Β.
1.  Να  γραφούν  οι  πλάγιες  πτώσεις  των  ουσιαστικών  στον  αριθμό  που

βρίσκονται: patribus, opibus, fores, nihili.
(μονάδες 4)

 
2. Να κλιθούν οι συνεκφορές στον αντίθετο αριθμό: extremo discrimine, nihil

gratius.
(μονάδες 4)

 
3.  Να  γραφούν  τα  παραθετικά  στον  ίδιο  τύπο:  nimia,  extermo,parvi,

summaque.
(μονάδες 4)

 
4.  Nα γίνει Χ.Α  στο β ενικό υποτακτικής των: occiso, rettulerunt, ascensurus

erat, admiratum.
(μονάδες 4)

 
5. Nα γραφούν οι  ονοματικοί τύποι και η προστακτική ενεστώτα των: abiectis,

confidere, nolite, rediens.
(μονάδες 6)

 
6. Nα αναγνωριστούν συντακτικά οι αφαιρετικές και οι γενικές του κειμένου.

(μονάδες 6)
 
7.  Να  αιτιολογηθεί  η  δευτερεύουσα  πρόταση  postquam….rettulerunt  και  να

συμπτυχθεί.



(μονάδες 4)
 
8.  Να  αναλυθούν  οι  μετοχές:  abiectis  -  rediens  και  να  δηλωθεί  ο  σκοπός

διαφορετικά στο captum.
(μονάδες 6)

 
9.  Να  βρεθεί  ο  υποθετικός  λόγος  του κειμένου και  να  τραπεί  στο  πιθανό  –

ενδεχόμενο.
(μονάδες 4)

 
10. Να εξαρτηθεί η περίοδος: Opibus…confidere  από το monuit.

(μονάδες 4)
 
11. Nα τραπούν στον ευθύ λόγο,  αφού πρώτα αλλάξετε τη σύνταξη: is fores

reserari eosque intromitti iussit - ut simul imponeretur
(μονάδες 6)

 
12. Nα δηλωθούν διαφορετικά: nolite confidere – quam recuperation

(μονάδες 4)
 
13. Να μετατρέψετε την πρόταση  ut …animadverterunt ώστε να δηλώνει το
σύγχρονο παράλληλη διάρκεια.

(μονάδες 4)
 


