ΚΕΙΜΕΝΟ
Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurit
corvum tenens; instituerat haec dicere: "Ave, Caesar, victor imperator". Caesaris
multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit. Id exemplum
sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra
impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat "Oleum et
operam perdidi". Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum
Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: " Domi satis salutationum talium
audio". Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: "Oleum et operam
perdidi". Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc
emerat.
Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res
sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat. Curat
et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob
rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. 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.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το γραµµένο µε έντονα γράµµατα απόσπασµα. 40 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
rediret: γενική πληθυντικού του αρσενικού της µετοχής ενεστώτα
dicere: β΄ ενικού προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής
emere: ο ίδιος τύπος στον παρακείµενο
impendebat: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειµένου µέσης φωνής
solebat: β΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
didicit: α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
risit: δοτική του γερουνδίου
cognoscit: γ΄ ενικό υποτακτικής µέλλοντα
adhortatur: το απαρέµφατο ενεστώτα
persuadet: ο ίδιος τύπος στον υπερσυντέλικο
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3. deferat: α) να κλιθεί η προστακτική του ενεστώτα ενεργητικής φωνής 2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ, β)
να γραφούν τα απαρέµφατα ενεστώτα, µέλλοντα και παρακειµένου µέσης φωνής
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3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ.
4. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
ei: ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθµό
multum: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθµό
corvum: η ονοµαστική πληθυντικού
milibus: η γενική πληθυντικού
parem: η αφαιρετική ενικού
celeriter: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθµό
domi: την αιτιατική πληθυντικού
αvem: η αφαιρετική ενικού
equitibus: η ονοµαστική ενικού
turrim: η αφαιρετική ενικού
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
5. ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur: α) να χαρακτηριστεί
η δευτερεύουσα πρόταση, να βρεθεί ο συντακτικός της ρόλος, να αιτιολογηθούν ο
τρόπος εισαγωγής, η έγκλιση και ο χρόνος εκφοράς.
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
β) να µεταγραφεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

6. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra
castra abiciat: να αναγνωριστεί ο εξαρτηµένος υποθετικός λόγος και να απεξαρτηθεί.
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
7. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις:
Caesaris, milibus, cupidus, pecuniae, verborum litteris, casu
7 MOΝΑ∆ΕΣ
8. veritus periculum: να αναλυθεί η µετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση µε όλους τους
δυνατούς τρόπους.
6 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
9. post victoriam Actiacam, emere, quam ob rem, adfore, tertio post die: να
αντικατασταθούν οι παραπάνω λέξεις/φράσεις από ισοδύναµες νοηµατικά – να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας.
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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