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Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω 
κείμενο: 

  
 Amemus patriam, pareamus senatui, consulamus 
bonis; praesentes fructus neglegamus, posteritatis 
gloriae serviamus; id esse optimum putemus, quod est 
rectissimum; speremus quae volumus, sed feramus 
quod acciderit; arbitremur denique corpus virorum 
fortium magnorumque hominum esse mortale, animi 
vero motus et virtutis gloriam sempiternam esse. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . .  . . ..  . . . . . .  . . . . . . .  . . . .  . . .  
 

 Atilius Regulus, cum Poenos in Africa funderet, ad 
senatum scripsit mercenarium suum discessisse et ab 
eo desertum esse rus; id senatui publice curari placuit, 
quoniam Regulus aberat. Scipionis filiae ex aerario 
dotem acceperunt, quia nihil illis reliquerat pater. 
Aequum mehercule erat populum Romanum tributum 
Scipioni conferre, cum a Carthagine semper tributum 
ipse exigeret. 

Μονάδες 40 
 
Β. Παρατηρήσεις 
1.α. praesentes fructus,  virorum fortium,  
 magnorum hominum,  mercenarium suum:  
 Να γράψετε την ονομαστική του ενικού αριθμού των 

παραπάνω συνεκφορών. 
Μονάδες 8 



β. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις: 

 

 rectissimum: το συγκριτικό βαθμό στην ίδια 
πτώση, το ίδιο γένος και τον ίδιο αριθμό. 

 corpus: την αιτιατική πληθυντικού. 
 mortale: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος. 

 rus: τη γενική ενικού. 
 filiae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. 

 illis, ipse: την αφαιρετική ενικού στο γένος που 
βρίσκεται κάθε λέξη. 

Μονάδες 7 
 

2.α. Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στο χρόνο που 
ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

 

 discessisse:  στον ενεστώτα της ίδιας φωνής. 
 curari: στον ίδιο χρόνο της ενεργητικής φωνής. 
 conferre: στον παρακείμενο της ίδιας φωνής. 

  Μονάδες 6 
 

   β.  Να γράψετε τους παρακάτω τύπους στους 
χρόνους που ζητούνται χωρίς να αλλάξετε το 
πρόσωπο, τον αριθμό, την έγκλιση και τη φωνή: 

 

 putemus: στον παρατατικό και στον 
παρακείμενο. 

 aberat: στον ενεστώτα και στον παρακείμενο. 
 acceperunt: στον ενεστώτα και στον 

παρατατικό. 
  Μονάδες 6 

 
 
 
 



   γ.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω 
πίνακα και να τοποθετήσετε στη σωστή θέση 
τους τύπους:  

 volumus, scripsit, reliquerat. 
 

Ενεστώτας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος 
   

  Μονάδες 3 
 

3.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της 
στήλης Α και δίπλα στην καθεμιά το συντακτικό 
χαρακτηρισμό που της αντιστοιχεί από τη  
στήλη Β, με βάση το κείμενο. Τρία στοιχεία της 
στήλης Β περισσεύουν. 

 
Α Β 

fructus κατηγορούμενο 
rectissimum επιρρηματικός προσδιορισμός του 

χρόνου 
corpus αντικείμενο 
virorum γενική αντικειμενική 
semper επιρρηματικός προσδιορισμός του 

τρόπου 
 γενική κτητική 
 υποκείμενο 
 επιθετικός προσδιορισμός 

Μονάδες 15 
 
 
 
 
 
4.α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω 

άσκηση συμπληρώνοντας τα κενά, ώστε να 



χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία 
των εξής λέξεων του κειμένου: 

 

mortale : είναι . . . . . .  . . . . . στο . . . .  . . . . . . 
rus : είναι . . . . . .  . . . . . στο . . . .  . . . . . . 

Μονάδες 5 
 

 β. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της 
     παρακάτω πρότασης: 
 

 Scipionis filiae ex aerario dotem acceperunt. 
Μονάδες 10 

 
 
 


