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_____________________________________________________________________ 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est 
fundamentum libertatis, fons aequitatis. 
.......................................................................................................................................... 
Serena nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum terror animos militum 
invaserat et exercitus fiduciam amiserat. [...] Sic liberales artes Galli aditum ad 
illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. Quia ille metum exercitus Romani 
vicerat, imperator adversarios vincere potuit. 
.......................................................................................................................................... 
Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. 
Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. 
.......................................................................................................................................... 
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; 
 
Α1.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων. 

Μονάδες 40 

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 
fons: τη γενική του πληθυντικού αριθμού  
illustrem: την αφαιρετική του ίδιου αριθμού στο ίδιο γένος  
metum: την ονομαστική του άλλου αριθμού  
somno: την ονομαστική του άλλου αριθμού  
flumen: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού  
exilio: τη γενική του ενικού αριθμού  
aequo iure: την αιτιατική του ίδιου αριθμού  

Μονάδες 8 
 

Β1β. Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis: Στην παραπάνω 
πρόταση να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό, όπου αυτό είναι 
δυνατόν.  

Μονάδες 4 
 
Β1γ.  Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους τύπους των αντωνυμιών που 

σας ζητούνται μεταφέροντάς τες στον άλλο αριθμό και διατηρώντας το γένος 
τους: 

 Genetivus 
(= Γενική) 

Dativus 
(= Δοτική) 

Accusativus 
(= Αιτιατική) 

Είδος 

neminem     

quo     

ille     

Μονάδες 3 

 

Β2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 
ρηματικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο):  
servant: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

ενεστώτα στην άλλη φωνή  
defecerat: τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή  
dederunt: τη γενική του πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους 

της μετοχής του ενεστώτα και του μέλλοντα 
vicerat: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην άλλη φωνή  
Respondit: το απαρέμφατο του συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη 

φωνή  

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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concussit: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα 
deletis: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό  
everterunt: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του 

μέλλοντα στην ίδια φωνή 
acceperunt: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

παρατατικού στην άλλη φωνή  
fuerat: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην υποτακτική του 

υπερσυντέλικου 
est factus: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα 

και στις δύο φωνές 
Μονάδες 11 

 
Β2β. est factus: Από τον παραπάνω ρηματικό τύπο να γράψετε τα απαρέμφατα όλων 

των χρόνων στην ίδια φωνή.  
Μονάδες 4 

 
Γ1α. In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant: Στην 

παραπάνω περίοδο να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική (όπου 
αυτό είναι δυνατόν). 

Μονάδες 3,5 
 
Γ1β.  Serena nocte luna defecerat: Να αντικαταστήσετε τον χρονικό προσδιορισμό 

με το ουσιαστικό bellum.  
Μονάδα 2 

 
Γ1γ. Illi neminem viderant: Να αντικαταστήσετε την αντωνυμία neminem με 

ισοδύναμη διατηρώντας την πρόταση αποφατική. 
Μονάδες 2 

 
Γ2α. inclamavit: Να δηλώσετε την αλληλοπάθεια για το δεύτερο πρόσωπο, 

διατηρώντας το ρήμα στον χρόνο και στην έγκλιση που βρίσκεται.  
Μονάδες 2 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Γ2β. Ille respondit se esse Orcum: Να αντικαταστήσετε την αντωνυμία ille από την 
αντίστοιχη προσωπική αντωνυμία του πρώτου προσώπου ενικού αριθμού καθώς 
και το ουσιαστικό Orcum από την αντίστοιχη συνεκφορά poeta epicus και να 
επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές. Το ρήμα να διατηρηθεί στον χρόνο και στην 
έγκλιση που βρίσκεται.  

Μονάδες 2,5 
Γ2γ. propter Veientanam praedam non aequo iure divisam: Να αντικαταστήσετε 

τον εμπρόθετο προσδιορισμό του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου με τις 
αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις χρησιμοποιώντας ως ρήμα των νέων 
προτάσεων το ρήμα από το οποίο προέρχεται η μετοχή divisam. Στις νέες 
προτάσεις που θα δημιουργήσετε να δώσετε έμφαση: στο υποκείμενο στην 
πρώτη πρόταση (εννοούμενο υποκείμενο: Camillus) και στην πράξη στη 
δεύτερη πρόταση.  

Μονάδες 7 
Γ2δ. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων που δίνονται 

μέσα στην παρένθεση: 
i. Sulpicius Gallus bellum contra ____________   ________ (Perses rex) ή cum 

_____________  _________ (Perses rex) gerebat.  

ii. Sed Octavianus adulescentem ___________________ (caput) multavit. 

iii. Libri pulchri pleni ___________________ (exempla, -orum) 
________________  ________________ (viri clari) sunt. 

iv. Etsi (= αν και) non habet magnus numerus ________________ (milites), 
imperator adverasrios vincere potuit. 

v. Homo quidam _______________ ______________ (summum < υπερθετικός 
βαθμός του επιθέτου superus, -a, -um ingenium)  ad Cassium venit.  

vi. Homo quidam ________________ ______________ (viginti anni) ad Cassium 
venit. 

vii. ______________ ______________ (totus, tota, totum urbs) Romani agunt 
festum diem (< ago festum diem = γιορτάζω).  

viii. Imperator iussit ___________________ (consul) ____________________ 
(non remaneo) in hibernis.  

Μονάδες 11 

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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