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

 

 

I. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et 

facere, quae ad concordiam pertinerent;  

sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego 

clamabam nihil esse bello civili miserius.  

Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa 

victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura 

tales non sint, necessitate esse cogantur.   

Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, 

quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio 

victoria parta sit.  

(Λαηινικά Λςκείος, XXXVIΙ) 

Μνλ. 
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ΤΝΟΛΟ 28 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΟΡΘΩΗ. 
ΑΠΟΣΕΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΕΠΣΑ (7) ΕΛΙΔΕ 
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II. Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam 

celerrime hostis iudicaretur.   

 

Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius 

Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit.   

 

Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae:  

Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet 

mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium».   

 (Λαηινικά Λςκείος, XL) 

Μνλ. 
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ΤΝΟΛΟ 22 

 

ΜΔΡΟ Β΄: ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ          (ΜΟΝΑΓΔ 50) 

 

1. (α) Να κεηαθέξεηε ηνπο θιηηνύο ηύπνπο ησλ πην θάησ απνζπαζκάησλ ζηνλ 

αληίζεην αξηζκό: 

 Omnia sunt misera in bellis civilibus 

Omne est miserum in bello civili 

 augur sententiam dicere noluit 

augures sententias dicere noluerunt/noluere 

(8 X 0.5 = Μνλάδεο 4) 

     (β) Να γξάςεηε ηνπο πην θάησ ηύπνπο ζηελ νλνκαζηηθή εληθνύ:   

         concordiam, necessitate, senatum, mihi, agmina, mortem 

         concordia, necessitas, senatus, ego, agmen, mors  

(6 X 0.5 = Μνλάδεο 3) 
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2. Να ηξέςεηε ηνπο πην θάησ ηύπνπο ησλ ξεκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία πνπ 

ππάξρεη δίπια από ηνλ θαζέλα (εθεί όπνπ ρξεηάδεηαη, λα ιάβεηε ππόςε ην ππνθείκελό 

ηνπο ζην θείκελν): 

 facere: ζηο β΄ ππόζωπο ενικού ηηρ οπιζηικήρ ενεζηώηα και παπακειμένος ζηην ίδια 

θωνή 

facis, fecisti 

 invaserat: ζηο ίδιο ππόζωπο ηηρ ςποηακηικήρ παπαηαηικού και ςπεπζςνηελίκος ζηην 

ίδια θωνή 

invaderet, invasisset 

 clamabam: ζηο ίδιο ππόζωπο ηηρ ςποηακηικήρ ενεζηώηα και μέλλονηα ζηην ίδια 
θωνή 
 
clamem, clamaturus sim 

 

 cogantur: ζηο α΄ ππόζωπο πληθςνηικού ηηρ οπιζηικήρ ενεζηώηα και παπακειμένος 
ζηην ίδια θωνή 
 
cogimur, coacti sumus 
 

 velit: ζηο γ΄ ππόζωπο ενικού ηηρ οπιζηικήρ ενεζηώηα και ζηο απαπέμθαηο ενεζηώηα 

vult, velle 

 audebat: ζηο γ΄ ππόζωπο πληθςνηικού ηηρ οπιζηικήρ μέλλονηα και ςπεπζςνηελίκος 

audebunt, ausi erant  

 (12 X 0.5 = Μνλάδεο 6) 

 

3. Να γξάςεηε ηνπο άιινπο βαζκνύο ησλ πην θάησ ηύπσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

επηζέηνπ λα δηαηεξήζεηε ακεηάβιεηα ηελ πηώζε, ηνλ αξηζκό θαη ην γέλνο: 

ferociores: Θεηηθόο: feroces 

            Τπεξζεηηθόο: ferocissimos 

celerrime:  Θεηηθόο: celeriter 

           πγθξηηηθόο: celerius 

(4 X 0.5 = Μνλάδεο 2) 
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4. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο πην θάησ ηύπνπο (είλαη ππνγξακκηζκέλνη ζηα 

δηδαγκέλα θείκελα γηα κεηάθξαζε): 

ad urbem: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο θίλεζεο/θαηεύζπλζεο ζε ηόπν 

furor: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο invaserat  

misera: θαηεγνξνύκελν ζην Omnia 

Bellorum: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην exitus 

iis: αληηθείκελν ζην obsequatur 

occupata: ρξνληθή κεηνρή, αθαηξεηηθή απόιπηνο 

ire: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην audebat 

augur: παξάζεζε ζην Quintus Mucius Scaevola 

hac: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην re 

(9 X 0.5 = Μνλάδεο 4.5) 

 

5. Να αλαγλσξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:  

(α) ut veni ad urbem 

Είδορ: δεπηεξεύνπζα ρξνληθή πξόηαζε  

Ειζαγωγή: κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν ut  

Εκθοπά: κε νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ 

Αιηιολόγηζη εκθοπάρ: δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ 

(4 X 0.5 = Μνλάδεο 2) 

 (β) ut pugnare cuperent 

Είδορ: δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε 

Ειζαγωγή: κε ηνλ ζπκπεξαζκαηηθό ζύλδεζκν ut, γηαηί είλαη θαηαθαηηθή  

Εκθοπά: κε ππνηαθηηθή (όπσο όιεο νη ζπκπεξαζκαηηθέο πξνηάζεηο) παξαηαηηθνύ 

(cuperent) 

Αιηιολόγηζη εκθοπάρ: κε ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ, γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα 

ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (invaserat) – δειώλεη απνηέιεζκα ζην παξειζόλ 

 (4 X 0.5 = Μνλάδεο 2) 
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(γ) Licet mihi ostendas agmina militum 

Είδορ: δεπηεξεύνπζα παξαρσξεηηθή πξόηαζε  

Ειζαγωγή: κε ηνλ παξαρσξεηηθό ζύλδεζκν licet  

Εκθοπά: κε ππνηαθηηθή (ostendas), γηαηί εθθξάδεη ππνζεηηθή θαηάζηαζε, πνπ, θη αλ 

δερζνύκε όηη αιεζεύεη, δελ αλαηξεί ην πεξηερόκελν ηεο θύξηαο πξόηαζεο 

Αιηιολόγηζη εκθοπάρ: κε ππνηαθηηθή ελεζηώηα (ostendas), γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα 

αξθηηθνύ ρξόλνπ (iudicabo) – δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξόλ 

 (4 X 0.5 = Μνλάδεο 2) 

 

6. (α) Να απνδώζεηε ηνλ δεύηεξν όξν ζύγθξηζεο ζην πην θάησ απόζπαζκα κε άιιν, 

ηζνδύλακν ζπληαθηηθά, ηξόπν: 

       … etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius 

       … etsi ego clamabam nihil esse quam bellum civile miserius 

         (3 X 0.5 = Μνλάδεο 1.5)   

 

    (β)  Να κεηαηξέςεηε ην πην θάησ απόζπαζκα από επζύ ζε πιάγην ιόγν κε εμάξηεζε 

από ην Scaevola dixit Sullae 

                     «numquam ego hostem iudicabo Marium» 

          Scaevola dixit Sullae numquam se hostem iudicaturum esse Marium 

(1 + 0.5 + 1 + 0.5 = Μνλάδεο 3) 

7. Να κεηαθέξεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζηα Διιεληθά: 

 

His rebus cognitis Pompeius Pelusium pervenit.  

Ibi casu rex erat Ptolemaeus, magnis copiis contra sororem 

Cleopatram bellum gerens,  

quam ante paucis mensibus per suos socios atque amicos regno 

expulerat;  

castra Cleopatrae non longe ab eius castris erant. 

(C. I. Caesaris, De Bello Civili  III, 103, διαζκεςή) 

Μνλάδεο 
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Λεμηιόγην: 

Pelusium, -ii = ηο Πηλούζιο 

     expello, 3 = διώσνω, απομακπύνω  

ύλνιν  10 

 

Μεηάθξαζε 

Όηαν αςηά έγιναν γνωζηά, ο Πομπήιορ έθθαζε ζηο Πηλούζιο. Εκεί, ηςσαία βπιζκόηαν ο 

βαζιλιάρ Πηολεμαίορ, ο οποίορ διεξήγαγε πόλεμο με μεγάλερ δςνάμειρ ενανηίον ηηρ αδελθήρ 

ηος Κλεοπάηπαρ, ηην οποία ππιν από λίγοςρ μήνερ με ηη ζςμβολή ηων ζςνηπόθων και ηων 

θίλων ηος είσε διώξει από ηο βαζίλειο. Σο ζηπαηόπεδο ηηρ Κλεοπάηπαρ δεν βπιζκόηαν 

μακπςά (ζε μεγάλη απόζηαζη) από ηο ζηπαηόπεδό ηος. 

 

8. Να κεηαθέξεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζηα Λαηηληθά: 

Οι απσαίοι Έλληνερ ήηαν άνδπερ μεγάληρ ζοθίαρ. Είσαν ελεύθεπο πνεύμα και πίζηεςαν όηι 

έηζι μποπούν να είναι εςηςσιζμένοι. 

 

Graeci antiqui viri magna sapientia/magnae sapientiae 

erant. 

  

Liberam mentem/Liberum animum habebant  

 

et sic/hoc modo se posse felices esse credebant/putebant/ 

existimabant. 

 

Μνλάδεο 
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ύλνιν 10 

 

– ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ – 
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ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ 

ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΟΝΑΓΔ 

Α1 (ΜΔΣΑΦΡΑΗ) 1 28 

Α2 (ΜΔΣΑΦΡΑΗ) 2 22 

Β1.α (ΑΝΣΙΘΔΣΟ ΑΡ.) 3 4 

Β1.β (ΟΝΟΜ. ΠΛΗΘ.) 4 3 

Β2 (ΡΗΜΑΣΑ) 5 6 

Β3 (ΠΑΡΑΘΔΣΙΚΑ) 6 2 

Β4 (ΤΝΣΑΞΗ) 7 4.5 

Β5.α (ΠΡΟΣΑΔΙ) 8 2 

Β5.β (ΠΡΟΣΑΔΙ) 9 2 

Β5.γ (ΠΡΟΣΑΔΙ) 10 2 

Β6.α (Β΄ ΟΡΟ ΤΓΚΡ.) 11 1.5 

Β6.β (ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ) 12 3 

Β7 (ΜΔΣ. ΔΛΛΗΝΙΚΑ) 13 10 

Β8 (ΜΔΣ. ΛΑΣΙΝΙΚΑ) 14 10 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΟΡΘΩΗ. 
ΑΠΟΣΕΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΕΠΣΑ (7) ΕΛΙΔΕ 

 

 


