
ΜΑΘΗΜΑ ΧΧ, ΜΑΘΗΜΑ ΧΧΧΙΧ 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

α) Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta 

foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnōvit; 

extractum imperatōrem eum salutāvit. Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit. Ab his in 

castra delātus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur. Postero 

die Claudius imperātor factus est. 

β) Sapientem nec paupertas nec dolor prohibet, nec eae res, quae imperītos avertunt et 

praecipites agunt. Tu illum premi putas malis? Utitur! Non ex ebore tantum Phidias sciēbat 

facere simulacra; ex aere quoque faciēbat. Si marmor illi obtulisses, si viliōrem materiam, 

fecisset tale, quale ex illā fieri optimum posset. Eōdem modo sapiens virtūtem, si licēbit, in 

divitiis explicābit, si minus, in paupertāte; si poterit, in patriā, si minus, in exilio; 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α. Να μεταφραστούν στη Νέα Ελληνική τα ακόλουθα αποσπάσματα «Discurrens miles pedes 

… imperātor factus est.» και «Sapientem nec paupertas … fieri optimum posset.» 

Μονάδες 20 

Γ.1.α. Να μεταφερθούν οι ακόλουθες συνεκφορές στους τύπους που ζητούνται: 

commilitōnes suos: στην αφαιρετική του ενικού αριθμού 

postero die: στη γενική του πληθυντικού αριθμού 

eae res: στη δοτική του ενικού αριθμού 

eōdem modo: στην αιτιατική του ενικού αριθμού 

(Μονάδες 8) 



Γ.1.β. tristis, viliorem: να γραφούν τα επίθετα στους άλλους βαθμούς, στην ίδια πτώση, γένος 

και αριθμό (μονάδες 4). Του επιθέτου optimum να γραφεί το επίρρημα και στους τρεις 

βαθμούς (μονάδες 3). 

(Μονάδες 7) 

Μονάδες 15 

Γ.2.α. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων 

που ακολουθούν: 

 Σ Λ 

praetenta: γερουνδιακό σε αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους   

abdidit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου   

animadvertit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα   

delatus est: γ΄ ενικό υποτακτικής παθητικού παρακειμένου   

prohibet: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα   

putas: β΄ ενικό υποτακτικής ενεργητικού ενεστώτα   

faciebat: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού   

fecisset: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού υπερσυντέλικου   

(Μονάδες 8) 

Γ.2.β. explicābit: να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων και στις δύο φωνές (να 

ληφθεί υπόψη το υποκείμενο, όπου είναι απαραίτητο). 

(Μονάδες 7) 

Μονάδες 15 

 

 


