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Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 

  

 Eo consilio aliquando repente intervenit oppressitque ornatrices. 
Etsi super vestem earum deprehendit canos, tamen Augustus 
dissimulavit eos vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, donec 
induxit mentionem aetatis. 

…………………………………………………………………………….. 

Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius 
eum iussit tacere; praeterea praecepit ut eam die repente in eum 
locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Postridie 
eius diei Sertorius, admissis in cubiculum suum, dixit eis visum in 
somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti. Cum cerva, 
emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, admiratio 
magna orta  est.  
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Β. Παρατηρήσεις 

  

 1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για το καθένα από τα 

παρακάτω ουσιαστικά: 

sermonibus: τη γενική και αιτιατική του ενικού αριθμού. 

vestem: τη δοτική ενικού αριθμού και τη γενική πληθυντικού αριθμού. 

tempus: τη δοτική ενικού και την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

aetatis: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού αριθμού. 

admiratio: την αιτιατική ενικού και τη δοτική πληθυντικού αριθμού. 
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 β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω 

αντωνυμίες. 

eo: τη γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος.  

aliquis: τη γενική ενικού και δοτική πληθυντικού αριθμού στο γένος που 

βρίσκεται. 

ipse: τη δοτική ενικού και γενική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 
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γ. Να συμπληρώσετε στα κενά τους τύπους που ζητούνται μεταφέροντας τον 

παρακάτω πίνακα (να διατηρηθεί το γένος, ο αριθμός και η πτώση). 

 

  Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

magna       

postero       

                                                                                        Μονάδες 4 

  

2. α. orta est: Να γράψετε την υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό σε 

όλους τους χρόνους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το 

υποκείμενο). 
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 β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω 

ρήματα: 

intervenit: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στη φωνή 

που βρίσκεται. 

extraxit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια 

φωνή. 

tacere: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

admissis: Το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα στη φωνή που 

βρίσκεται. 

induxit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στη φωνή 

που βρίσκεται. 
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 3. α. consilio, earum, aetatis , reverti, emissa: Να χαρακτηρίσετε 

συντακτικώς τις παραπάνω λέξεις των κειμένων που σας δόθηκαν. 
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 β. ut eam postero die repente in eum locum emitteret: Να αναγνωρίσετε την 

παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση, να προσδιορίσετε τη συντακτική της θέση 

και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της. 
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 γ. Etsi super vestem earum deprehendit canos: Να αναγνωρίσετε τη 

δευτερεύουσα πρόταση και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της. 
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 4. α. dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti: 

Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.  
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 β. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse: Να 

αναγνωρίσετε την παραπάνω πρόταση και να αιτιολογήσετε τον τρόπο 

εκφοράς της. 
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Κούζας Ιωάννης 

 


