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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

1. Να µεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσµατα.   ΜΟΝΑ∆ΕΣ 40 
 
2. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους :  

� incredibile : την γενική πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος  
� abiectis : την γενική πληθυντικού αριθµού στο ιδιο γενος 
� clara voce : την κλητική πληθυντικού αριθµού  
� hoc ordine : την ονοµαστική ενικού αριθµού 
� mollibus sententiis : την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό 
� spem : την δοτική ενικού αριθµού 
� complures : τη γενική πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος 
� praedonum : την ονοµαστική ενικού αριθµού 
� multi : τον συγκριτικό βαθµό του επιρρήµατος 
� clara : τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθµό και τον θετικό βαθµό του 

αντίστοιχου επιρρήµατος 
� tecto : την κλητική πληθυντικού αριθµού. 
 
                                                                                                          ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15 
         

3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους :  
� existimasset : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο στον ενεστώτα στην ίδια έγκλιση και 

φωνή 
� abiectis : το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 
� rettulerunt : το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή και το γ΄ 

ενικό πρόσωπο προστακτικής µέλλοντα στην ίδια φωνή 
� reserari : τον ίδιο τύπο στον µέλλοντα 
� iussit : την δοτική του γερουνδίου 
� videant : την αφαιρετική του σουπίνο 
� secuti : τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα  
� factum esse : το β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 
� dicerent : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα στην 

άλλη φωνή (Να ληφθεί υπόψη το κείµενο) 
� esset : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής µέλλοντα 
� nascentem : το απαρέµφατο µέλλοντα  

 



 
 

� dissimulent : τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο 
� credendo : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 
� aluerunt : το απαρέµφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15 
 

4. cum se ipsum captum venisse eos existimasset. : Να αναφέρετε το είδος της 
πρότασης και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς της.  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3 
 

5. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari iussit. : Να τραπεί η 
δευτερεύουσα πρόταση σε αφαιρετική απόλυτη µετοχή. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3 
 

6. … clara voce Scipioni nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse : Να 
αντικατασταθεί το σουπίνο  

α. µε τελική πρόταση       ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 
β. µε caus� + γενική γερουνδιακού     ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 
γ. µε ad + αιτιατική γερουνδιακού    ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 

 
7. qui coniurationem nascentem non credendo confirmaverunt : Να τρέψετε την 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4 

 
8. Nonnulli sunt in hoc ordine, qui ea, quae imminent, non videant : Να 

επαναδιατυπώσετε την παραπάνω περίοδο αφού την εξαρτήσετε από το «Cicero 
dixit». 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 
 

9. Si … animadvertissem, … dicerent : Να τραπεί ο υποθετικός λόγος έτσι ώστε να 
δηλώνεται το είδος της «δυνατής – πιθανής υπόθεσης» 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 
 

10. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων : captum, armis, 
auditu, haec, Catilinae, credendo, crudeliter 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΤΣΙΑΣ Β. – ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ Σ. – ΜΩΥΣΙΑ∆ΟΥ Ι. –  
                                      ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ Ε. 
 
 
 


