ΚΕΙΜΕΝΟ
Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species
horrenda.
Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam Octanianus supplicio
capitis eum adfecit.
Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas
bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Vinum a mercatoribus
ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque
effeminantur.
Caesar iubet arma tradi ac principes produci. Repente post tergum equitatus
cernitur, cohortes appropinquant. Fit magna caedes. Vercingetorix deditur, arma
proiciuntur.
Totis castris testamenta obsignabantur. Horum vocibus ac timore paulatim etiam
ii, qui rei militaris periti habebantur, perturbabantur.
Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus ibi
dormivisse.
Ab Antonio, altero consule, Catilina ipse cum exercitu suo, proelio victus,
interfectus est.
Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum
eum miseratur. Postero die Claudius imperator factus est.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστούν τα αποσπάσµατα.

40 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

2. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
somno: η αιτιατική πληθυντικού
species: γενική ενικού
diebus: η κλητική πληθυντικού
fluminibus: η αιτιατική ενικού
civitas: η γενική πληθυντικού
magistratus: η αιτιατική πληθυντικού
totis: γενική ενικού
horum: ονοµαστική πληθυντικού του ουδετέρου
militaris: ονοµαστική πληθυντικού του ουδετέρου
tristis: αφαιρετική ενικού

10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

3. cernitur: να γραφούν τα απαρέµφατα όλων των χρόνων και στις δύο φωνές.
4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
4. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
dederat: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
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apparuit: γ΄ ενικό οριστικής µέλλοντα
gerit: o ίδιος τύπος στον υπερσυντέλικο
sinunt: o ίδιος τύπος στον παρακείµενο
αrbitrantur: το απαρέµφατο µέλλοντα
fit: o ίδιος τύπος στον παρακείµενο
fertur: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και απαρέµφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή
victus: η µετοχή ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
miseratur: το απαρέµφατο παρακειµένου
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
5. Να µετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε απαρεµφατικές µε εξάρτηση: α) Scriptor
narrat, β) τον κατάλληλο τύπο του dicor.
12 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Aeneas filius Anchisae est.
Silius multos agros in illis locis possidebat.
Brutus populum concitat.
6. Να µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Ibi vix animum sollicitum somno dederat.
Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit.

6 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

7. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις:
somno, diebus, capitis, in fluminibus, ii, consule

6 MOΝΑ∆ΕΣ

8. Να µετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
Ab his in castra delatus est tristis et trepidus.
Postero die Claudius imperator factus est.
Ab Antonio, altero consule, Catilina ipse cum exercitu suo, proelio victus, interfectus est.
9 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
9. Να µετατραπούν τα παθητικά απαρέµφατα σε ενεργητικά. Να γίνουν οι απαραίτητες
αλλαγές.
Caesar iubet arma tradi ac principes produci (ενν. ab hostibus)
3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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