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1ο απόσπασμα 

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet.Milites his verbis 

admonet: <<Ηostes adventare audio;spequlatores nostri eos prope esse 

nuntiant.Vim hostium cavere debetis;hostes enim de collibus advolare solent 

et caedem militum perpetrare possunt>>. 

2ο απόσπασμα 

Ego tres apros feroces cepi.<<Ipse?>>interrogabis.Ipse.Ad retia 

sedebam;erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillares. 

3ο απόσπασμα 

Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extraxit et delictum punire 

parat.Populum concitat etTarquinio imperium adimit. 

4ο απόσπασμα 

Tu Aeneam ad caelum feres.Postea Iulus,Aeneae filius,regnum ab Lavinio 

transferet et Albam Longam muniet. 

5ο απόσπασμα 

Ut domum ad vesperum rediit,filiola eius Tertia,quae tum erat admodum 

parvula,ad complexum patris cucurrit.Pater filiae osculum dedit sed 

animadvertit eam esse tristiculam. 



ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

A.Nα κεηαθξάζεηε ην 1ν,2ν θαη 5ν απόζπαζκα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

Β.1.Με βάζε ην 5ν απόζπαζκα αλαθεξζείηε ζηνλ ιόγν πνπ ε Τεξηία ήηαλ 

ιππεκέλε θαη πώο απηό ην γεγνλόο απνηέιεζε νησλό γηα ηνλ Αηκίιην 

Παύιν.Πνηα επηθείκελε ζύγθξνπζε αθνξνύζε; 

 ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Β.2.Με πνηεο ιέμεηο ησλ απνζπαζκάησλ έρνπλ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα νη 

παξαθάησ ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο :     

ππγκή,θνιόλα,βόιιετ,ζεξίν,ηξία,πνηλή,ηκπεξηαιηζκόο ,ξήγαο, 

εζπεξηλόο,θνύξζα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

Γ.1.Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο: 

Omnes :              αθαηξεηηθή εληθνύ 

Castra :               δνηηθή πιεζπληηθνύ 

Milites :               νλνκαζηηθή εληθνύ 

Vim :                  αηηηαηηθή εληθνύ θαη γεληθή πιεζπληηθνύ 

Apros feroces :    γεληθή εληθνύ 

Ipse :                 αηηηαηηθή εληθνύ ηνπ ζειπθνύ γέλνπο 

Imperium :         oλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ 

Cultrum :            θιεηηθή εληθνύ 

Vulnere :            αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

Filius :               θιεηηθή εληθνύ 

Tu :                  γεληθή πιεζπληηθνύ 

Quae :              δνηηθή εληθνύ νπδέηεξνπ γέλνπο 

Complexus :      γεληθή εληθνύ 

Osculum:           αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 



Γ.2.Να γξαθνύλ νη δεηνύκελνη ηύπνη : 

Iubet :            β΄εληθό παξαθεηκέλνπ ελ.θ. 

Admonet :       γ΄πιεζπληηθό παξαηαηηθνύ ελ.θ. 

Possunt :        β΄πιεζπληηθό ελεζηώηα θαη απαξέκθαην ελεζηώηα ελ.θ. 

Cepi :             γ΄πιεζπληηθό ελεζηώηα θαη γ΄εληθό ππεξζπληέιηθνπ ελ.θ. 

Erat :              α΄εληθό ζπληειεζκέλνπ κέιινληα ελ.θ. 

Extraxit :         γ΄εληθό κέιινληα παζεηηθήο θσλήο 

Adimit :           α΄πιεζπληηθό κέιινληα ελ.θ. 

Feres :            β΄πιεζπληηθό παξαθεηκέλνπ ελ.θ. 

Muniet :          απαξέκθαην ελεζηώηα ελ.θ. 

Dedit :            β΄εληθό παξαθεηκέλνπ παζεηηθήο θσλήο 

Cucurrit :        β΄εληθό ελεζηώηα ελ.θ. 

Interrogabis :  α΄εληθό παξαηαηηθνύ ελ.θ. 

Punire :          α΄πιεζπληηθό κέιινληα ελ.θ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

 

Γ.1.Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο ππνγξακκηζκέλνπο όξνπο. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Γ.2.Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε ηνπ 5νπ 

απνζπάζκαηνο:<<quae tum…parvula>>.(είδνο,εηζαγσγή,εθθνξά) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Γ.3.α. ad caelum : Να δειώζεηε ηε ζηάζε ζε ηόπν θαη ηελ απνκάθξπλζε από 

ηόπν. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

      β. <<Postea Iulus,Aeneae filius,Albam Longam muniet>> :                           

Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 



BONA FORTUNA ! 


