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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res 
turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut 
arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. 
.......................................................................................................................................... Paulo 
post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus 
se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum 
imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in castra delatus 
est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. 
.......................................................................................................................................... 
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, [...]  
 
Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 40 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
Equestribus 
proeliis 

: την ονομαστική του ίδιου αριθμού  

equis : την κλητική του άλλου αριθμού 
pedibus : τη γενική και των δύο αριθμών  
mercatoribus : την ονομαστική του άλλου αριθμού  
caedis : την ίδια πτώση του άλλου αριθμού  
vela 
praetenta 

: τη γενική του ίδιου αριθμού  

commilitones : τη δοτική του ενικού αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε την 
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suos αντωνυμία ώστε να δηλώνει το πρώτο πρόσωπο για πολλούς 
κτήτορες  

eum : τον ίδιο τύπο στο ουδέτερο γένος  
his : την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στο ίδιο γένος  
tristis : το επίρρημα του ίδιου βαθμού  
exilio : τη γενική του ίδιου αριθμού  
aequo iure : την ονομαστική του ίδιου αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε 

το επίθετο στον συγκριτικό βαθμό  
civitati : την αιτιατική του άλλου αριθμού  
nomen : την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού 
factum : την ονομαστική του άλλου αριθμού  

Μονάδες 15 
Β2. Για τα παρακάτω ρήματα να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (για τους 

περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του καθενός): 
desiliunt : το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην άλλη φωνή  
proeliantur : τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο  
importari : το απαρέμφατο του συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή  
sinunt : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και του 

μέλλοντα στην άλλη φωνή  
prorepsit : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα 

στην άλλη φωνή  
praetenta : το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντέλικου 

στην άλλη φωνή  
animadvertit : το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή  
latentem : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και στις 

δύο φωνές  
adgnovit : το δεύτερο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής 

του ενεστώτα στην ίδια φωνή  
adduxit : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα και 

των δύο φωνών 
delatus est :  το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

παρατατικού στην άλλη φωνή  
divisam : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

παρακείμενου στην άλλη φωνή  
interemptis : τη γενική του πληθυντικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα 

και του μέλλοντα στο ίδιο γένος  
abeuntes : το πρώτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

ενεστώτα 
recepit : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του 

μέλλοντα στην ίδια φωνή  
 

Μονάδες 15 
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Γ1.α. Quod illic appensum civitati nomen dedit: Στην παραπάνω πρόταση να 
μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

Μονάδες 2 
Γ1.β. ephippiorum usus res turpis et iners habetur: Στην παραπάνω πρόταση να 

μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική (ως εννοούμενο ποιητικό αίτιο να 
θεωρήσετε το a Germanis). 

Μονάδες 3 
Γ1.γ. Post hoc factum: Στο παραπάνω προθετικό σύνολο να επισημάνετε τη συντακτική 

λειτουργία του post καθώς και των υπόλοιπων όρων και στη συνέχεια να δηλώσετε 
την αντίθετή του έννοια με όλους του πιθανούς τρόπους επισημαίνοντας κάθε φορά 
τη συντακτική διαφοροποίηση που παρατηρείτε.  

Μονάδες 3 
Γ1.δ. quod ea re remollescunt homines: Να χαρακτηρίσετε την παραπάνω δευτερεύουσα 

πρόταση ως προς το είδος, την εισαγωγή, την εκφορά και τη συντακτική λειτουργία. 
Μονάδες 2 

Γ2.α. Discurrens miles pedes eius animadvertit: Στην παραπάνω πρόταση να επιφέρετε 
τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνεται αυτοπάθεια με κτήση επισημαίνοντας τη 
συντακτική και τη σημασιολογική διαφορά που παρατηρείτε. 

Μονάδες 3 
Γ2.β. propter Veientanam praedam: Να δηλώσετε τη σημασία της παραπάνω προθετικής 

φράσης και στη συνέχεια να την αποδώσετε με όλους τους ισοδύναμους τρόπους.  
Μονάδες 3 

Γ2.γ. et inter vela praetenta foribus se abdidit: Στην παραπάνω πρόταση να μετατρέψετε 
το ρήμα για το πρώτο και δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο διατηρώντας σταθερή την 
έγκλιση και τον χρόνο του. Στη συνέχεια να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές μέσα 
στην πρόταση ώστε να υπάρχει νοηματική αλληλουχία.  

Μονάδες 4 
Γ2.δ. extractum imperatorem eum salutavit (εννοούμενο υποκείμενο miles): Στην 

παραπάνω πρόταση να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές, αφού πρώτα την 
εξαρτήσετε από τις φράσεις Caesar iubet και Caesar imperat, μεταφέροντας τα 
αντίστοιχα ρήματα iubeo και impero στην οριστική του υπερσυντέλικου.  

Μονάδες 5 
Γ3.α. qui diu apud Ardeam in exilio fuerat: Να αντικαταστήσετε τον εμπρόθετο 

προσδιορισμό του πλησίον από τα αντίστοιχα τοπωνύμια Gallia, Rhodus και Athenae 
δηλώνοντας τη στάση σε τόπο.  

Μονάδες 3 
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Γ3.β. nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est: Η παραπάνω δευτερεύουσα 
πρόταση ως προς το είδος της είναι επιρρηματική αιτιολογική, η οποία εκφέρεται με 
οριστική, γιατί δηλώνει αιτιολογία αντικειμενικά αποδεκτή, σε χρόνο Παρακείμενο 
(pensatum est), επειδή αναφέρεται στο παρελθόν. Αν η αιτιολογία ήταν υποκειμενικά 
αποδεκτή, η δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση θα εκφερόταν με υποτακτική και  θα 
δήλωνε το προτερόχρονο στο παρόν. Η νέα πρόταση θα διαμορφωνόταν ως εξής: nam 
Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum sit. Στη νέα περίοδο που σας έχει δοθεί 
να μετατρέψετε το ρήμα της κύριας πρότασης σε παρατατικό χρόνο διατηρώντας 
σταθερή την έγκλισή του και να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές στη 
δευτερεύουσα πρόταση.  

Μονάδες 2 
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