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ΜΔΡΟ Α΄: ΓΙΓΑΓΜΔΝΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΦΡΑΗ                            (Moλάδεο 50)             

 

 

Ι. Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam 

aetate recesserat, devertit ad eum.  

 

Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, 

ei desideranti legit.  

 

Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed 

videri tamen ea sibi duriora et acerbiora.  

 

«Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore 

spero, quae deinceps scribam.  

 

Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba 

nascuntur, post fiunt mitia et iucunda».                                                                        

                                                                                  (Λαηηληθά Λπθείνπ, ΧΧVΙI) 

 

ΤΝΟΛΟ                                                            
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ΙΙ. Sapientem nec paupertas nec dolor prohibet, nec eae res, quae imperitos 

avertunt et praecipites agunt.  

 

Tu illum premi putas malis? Utitur!  

 

Non ex ebore tantum Phidias sciebat facere simulacra; ex aere quoque 

faciebat.  

 

Si marmor illi obtulisses, si viliorem materiam, fecisset tale, quale ex illa fieri 

optimum posset.  

 

Eodem modo sapiens virtutem, si licebit, in divitiis explicabit, si minus, in 

paupertate; si poterit, in patria, si minus, in exilio. 

                                                                                   (Λαηηληθά Λπθείνπ, ΧXXIX)                                

 

  ΤΝΟΛΟ 
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ΜΔΡΟ Β΄: ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ                                                                        (Μνλάδεο 50)  

 

1. (α) Να κεηαθέξεηε ηνπο θιηηνύο ηύπνπο ηνπ πην θάησ απνζπάζκαηνο ζηνλ 

αληίζεην αξηζκό:      

Sapientem nec dolor prohibet, nec eae res, quae imperitos avertunt 

Sapientes nec dolores prohibent, nec ea res, quae imperitum avertit 

        (8x0.5 = Μνλάδεο 4)                                                                                              

        (β) Να γξάςεηε ηηο πην θάησ ιέμεηο ζηελ νλνκαζηηθή εληθνύ:        

     me, pomis, ebore, materiam    

     ego, pomum, ebur, materia                                                                                                                                     

                                                                                                    (4x 0.5 = Μνλάδεο 2) 

 

2. Να ηξέςεηε ηνπο πην θάησ ηύπνπο ησλ ξεκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία πνπ 

ππάξρεη  δίπια  ζηνλ θαζέλα (εθεί όπνπ ρξεηάδεηαη, λα ιάβεηε ππόςε ην 

ππνθείκελό ηνπο ζην θείκελν):       

 

 venisset: ζηνλ αληίζηνηρν ηύπν ηνπ ελεζηώηα θαη παξαηαηηθνύ ζηελ ίδηα θωλή 

veniat, veniret 

 videri: ζην γ΄  πξόζωπν εληθνύ ηεο νξηζηηθήο ελεζηώηα θαη παξαηαηηθνύ ζηελ ίδηα 

θωλή 

videtur, videbatur 

 spero: ζην β΄  πξόζωπν εληθνύ ηεο νξηζηηθήο κέιινληα θαη παξαθεηκέλνπ ζηελ ίδηα 

θωλή 

sperabis, speravisti 

 nascuntur: ζην απαξέκθαην ελεζηώηα θαη κέιινληα 

nasci, nascitura esse 

 agunt: ζηε κεηνρή ελεζηώηα θαη κέιινληα ζηελ ίδηα θωλή (νλνκαζηηθή εληθνύ 

ζειπθνύ γέλνπο) 

agens, actura 

 premi: ζην γ΄ πξόζωπν πιεζπληηθνύ ηεο νξηζηηθήο ελεζηώηα θαη παξαθεηκέλνπ 

ζηελ ίδηα θωλή 

premuntur, pressi sunt 

 

(12x0.5 = Μνλάδεο 6) 
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3. Να γξάςεηε ηνπο άιινπο βαζκνύο (κνλνιεθηηθνύο ηύπνπο) ησλ πην θάησ 

επηζέησλ  δηαηεξώληαο ακεηάβιεηα  ηελ πηώζε, ηνλ αξηζκό θαη ην γέλνο: 

   

Θεηηθόο           πγθξηηηθόο           Τπεξζεηηθόο      

    bona                 meliora                     optima 

    vilem                viliorem                   vilissimam 

                                                                                                       (4x0.5 = Μνλάδεο 2)                                                                           

                                                                                       

4. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο πην θάησ ιέμεηο (είλαη ππνγξακκηζκέλεο ζηα 

δηδαγκέλα θείκελα γηα κεηάθξαζε):  

nomen: ππνθείκελν ζην est 

desideranti: αηηηνινγηθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην ei 

sibi: δνηηθή πξνζσπηθή (ηνπ θξίλνληνο πξνζώπνπ) ζην videri 

fore: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην spero 

 illum: ππνθείκελν ζην premi 

 simulacra: αληηθείκελν ζην facere 

 modo: αθαηξεηηθή ηνπ ηξόπνπ 

 in patria: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη ζηάζε ζε ηόπν                                                                                                     

                                                                                                         (8x0.5 = Μνλάδεο 4)                                                

5. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:  

(α)  Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset   

είδνο: δεπηεξεύνπζα ρξνληθή πξόηαζε (0.25 Μνλάδεο) 

 εηζαγωγή: κε ηνλ ηζηνξηθό/δηεγεκαηηθό cum (0.25 Μνλάδεο) 

εθθνξά: κε ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ (venisset) (0.5 Μνλάδεο) 

αηηηνιόγεζε εθθνξάο: επεηδή εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (devertit)  

         (0.5 Μνλάδεο) 

αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ: εθθξάδεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ (0.5 Μνλάδεο) 

                                                                                                                             (Μνλάδεο 2) 

(β) ut dicis  

είδνο: απιή παξαβνιηθή 

αηηηνιόγεζε εθθνξάο: εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (dicis), γηαηί δειώλεη ηελ πξαγκαηηθή/ 

αληηθεηκεληθή παξαβνιή/ζύγθξηζε 

                                                                                                                (2x0.5 = Μνλάδεο 1)                                                                                                                         
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(γ) Να αλαγλσξίζεηε ηνλ πην θάησ ππνζεηηθό ιόγν (ππόζεζε, απόδνζε, εθθνξά, 

ζεκαζία) θαη λα ηνλ κεηαηξέςεηε έηζη ώζηε λα δειώλεη ππόζεζε δπλαηή ή πηζαλή:    

  

Si marmor illi obtulisses … fecisset tale 

ππόζεζε: Si ... obtulisses (0.25 Μνλάδεο) 

απόδνζε: fecisset (0.25 Μνλάδεο) 

εθθνξά:  

             ππόζεζε: Si + ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ (0.5 Μνλάδεο) 

             απόδνζε: ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ (0.5 Μνλάδεο) 

ζεκαζία: αληίζεην ηνπ πξαγκαηηθνύ ζην παξειζόλ (0.5 Μνλάδεο) 

                                                                                 

Μεηαηξνπή: Si obferas…faciat (2x0.5 = 1 Μνλάδεο) 

                                                                                                                             (Μνλάδεο 3) 

 

6.  (α) Να κεηαηξέςεηε ζην πην θάησ απόζπαζκα ηελ παζεηηθή ζύληαμε ζε 

ελεξγεηηθή:  

 

 Tu illum premi putas malis?                                                       

 Tu illum premere putas mala?                                                                                                                                    

                     ( 3x1 = Μνλάδεο 3)                                                                          

       

(β) Να κεηαηξέςεηε ζην πην θάησ απόζπαζκα ηνλ επζύ ιόγν ζε πιάγην κε εμάξηεζε 

από ην Ille dixit:  

    Accius devertit ad eum 

    Ille dixit Accium devertisse ad eum 

                                                                                                                    (2x1= Μνλάδεο 2) 

 

(γ) Να κεηαηξέςεηε ζην πην θάησ απόζπαζκα ηνλ πιάγην ιόγν ζε επζύ:                           

            

           Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse 

           Pacuvius dixit: «sonora quidem sunt». 

                                                                                                                          (Μνλάδεο 1) 
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7. Να κεηαθέξεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζηα Διιεληθά:   

 

Agesilaus Lacedaemonius a Xenophonte laudatus est. mos erat a maioribus 

Lacedaemoniis traditus, ut duos haberent semper reges, nomine magis quam imperio, ex 

familiis Procli et Eurysthenis, qui Spartae reges fuerunt. mortuus erat Agis rex, frater 

Agesilai: filium reliquerat.  quem ille natum non agnoverat, eundem moriens suum esse 

dixerat. 

                                                                              (Cornelius Nepos, Agesilaus 1,1-2,4 - δηαζθεπή)            

Λεμηιόγην: 

laudo,1 = επαηλώ, εγθωκηάδω  

Proclus -i = Πξόθινο 

Agis -idis = Άγηο 

frater –tris = αδειθόο 

agnosco,3 = αλαγλωξίδω  

     

 

Ο Αγεζίιανο ν Λαθεδαηκόληνο εγθωκηάζηεθε από ηνλ Ξελνθώληα.  

 

Ήηαλ έζηκν/ζπλήζεηα πνπ παξαδόζεθε ζηνπο Λαθεδαηκνλίνπο από ηνπο 

πξνγόλνπο/κεγαιύηεξνύο ηνπο, ώζηε λα έρνπλ πάληα δύν βαζηιείο, ζην 

όλνκα κάιινλ παξά ζηελ εμνπζία, από ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ Πξόθινπ θαη 

ηνπ Επξπζζέλε, νη νπνίνη ήηαλ βαζηιείο ηεο πάξηεο.  

 

Πέζαλε ν βαζηιηάο Άγηο, ν αδειθόο ηνπ Αγεζίιανπ. Άθεζε έλα γην. Απηόλ  

εθείλνο όηαλ γελλήζεθε δελ είρε αλαγλωξίζεη, πεζαίλνληαο είρε πεη όηη 

απηόο ήηαλ δηθόο ηνπ. 

 

                                                                                            ΤΝΟΛΟ 

Μνλ. 
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8. Να κεηαθέξεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζηα Λαηηληθά:  

 

 Όηαλ ήηαλ ύπαηνο ν Καίζαξαο, ζηε Ρώκε δνύζαλ πνιινί, όρη κόλν ζνθνί αιιά θαη 

έλδνμνη άληξεο. Απηνί κε ηε δύλακε ηνπ πλεύκαηνο θαη ηνπ ζώκαηνο κπόξεζαλ λα θάλνπλ 

ηελ πόιε ηνπο πνιύ κεγάιε. 

                                          (Μνλάδεο 10) 

 

 

Caesare consule 1 

 

Romae multi vivebant, 

 

non solum sapientes sed etiam clari viri. 

   

Hi2 vi ingenii3 et corporis 

 

urbem suam maximam facere potuerunt. 

      .                                                                  

                                                                                         

                                                                                          ΤΝΟΛΟ 

Μνλ. 
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10 

 

ΣΔΛΟ 

                                                            

                                                 
1
  Cum Caesar consul esset 

2
 Qui 

3
 animi/mentis 


