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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci 

animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: 

“intra illa moenia domus ac penates mei sunt mater coniunx liberique”? 

Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, 

libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu 

miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut 

longa servitus manet. 

 

Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae 

adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter 

adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec 

casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et 

ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut 

salutem sperent. 

 

Παρατηρήσεις 

 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω κείμενο. 

Μονάδες 40 

Β. 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

minaci: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό 

conspectu: τη δοτική του ίδιου αριθμού 

domus: την αφαιρετική ενικού 

coniunx: τη γενική πληθυντικού 

filium: την κλητική ενικού  

libera (το 2ο): τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

miserrima: το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

nihil: την αφαιρετική ενικού 

hos: τον αντίστοιχο τύπο στο θηλυκό γένος 
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celeriter: το επίθετο στο θετικό βαθμό στην ονομαστική ενικού και στα τρία 

γένη 

turrim: τη γενική πληθυντικού 

Μονάδες 11 

 

1β. illa moenia, penates mei: Να γράψετε τη γενική πτώση των 

συνεκφορών στον αριθμό που βρίσκονται. 

Μονάδες 4 

 

2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις. Στους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη 

σας το υποκείμενο: 

peperissem: την αιτιατική γερουνδίου 

pati: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

futura sum: τον αντίστοιχο τύπο στον ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

pergis: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο 

adire: τη μετοχή ενεστώτα στο ουδέτερο γένος στη δοτική ενικού 

abiciat: το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή 

constituit: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του ίδιου χρόνου 

adhaesit: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού παθητικής 

περιφραστικής συζυγίας 

defertur: το απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή 

Μονάδες 9 

 

 

2β. ingredienti: Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό ενεστώτα 

και μέλλοντα. 

Μονάδες 6 

 

3α. tibi (το 1ο), cum legionibus, periculum, die, milites(que), libera (το 

1ο), nihil: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους στο τετράδιό 

σας.  

Μονάδες 7 
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3β. Να αναγνωρίσετε τον α΄ υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον 

μετατρέψετε, ώστε να δηλώνεται υπόθεση αντίθετη του πραγματικού στο 

παρόν. 

Μονάδες 6 

 

4α. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?: Να αναγνωρίσετε 

αναλυτικά την πρόταση και να απαντήσετε με όλους τους δυνατούς 

τρόπους. 

Μονάδες 6 

 

4β. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret: Να 

κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στην περίοδο ώστε να δηλώνεται το 

σύγχρονο στο παρόν. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

 

4γ. Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση «cum in 

conspectu Roma fuit» ώστε να δηλώνει: 

 σύγχρονο και συνεχιζόμενη πράξη 

 προτερόχρονο και πραγματικό 

Μονάδες 4 

 

4δ. veritus: Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση με όλους τους εισαγωγικούς συνδέσμους που εισάγουν την 

πρόταση και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. 

 

Μονάδες 3 

 

 

 

 

  


