ΚΕΙΜΕΝΟ
Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere
posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem
apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias
contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum
pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et
protinus dixit: «Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate
Samnitibus Manium Curium Dentatum malle locupletibus imperare quam ipsum
fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse».
Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. Sertorius
omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae
utilia factu essent. Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva
sese monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum
aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere;
praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo
ipse cum amicis futurus esset. Postridie eius diei Sertorius admissis amicis 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.
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:
facilius: o ίδιος τύπος στον υπερθετικό
catillo: ονοµαστική ενικού
pondus: η κλητική πληθυντικού
postero: ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό
magna: αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου στο συγκριτικό βαθµό
quodam: αιτιατική ενικού του αρσενικού
vultum: γενική πληθυντικού
acie: γενική ενικού
Samnites: γενική πληθυντικού
quae (το πρώτο που συναντάται): ονοµαστική ενικού
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3. orta est: να γραφούν τα απαρέµφατα όλων των χρόνων.

4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

4. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
contemnere: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
assidentem: αφαιρετική του σουπίνου
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fieri: β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού
perisse: γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
futurus esset: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
persuasit: ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα
monitum esse: ο ίδιος τύπος στην ενεργητική φωνή
introrupisset: το απαρέµφατο µέλλοντα ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το
υποκείµενο)
instinctam: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού της ίδιας φωνής
mementote: α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειµένου
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
5. quo facilius divitias contemnere posset: 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
6. Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium
Curium Dentatum malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem: να
µεταγραφεί η πρόταση στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση Manius monebat ministros
supervacaneae et ineptae legationis.
7 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
7. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις:
frugalitate, assidentem, spectandum, eo, risu, pulchritudinis, dono, sibi, ei, diei
10 MOΝΑ∆ΕΣ
8. quod imperandum militibus esset: να αντικατασταθεί από το debeo + απαρέµφατο.
4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
9. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est: να γραφεί το υποκείµενο του
perisse και να αιτιολογηθεί η απάντησή σας.
6 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
10. eximiae pulchritudinis, factu, tacere: να αντικατασταθούν από ισοδύναµες νοηµατικά
φράσεις.
4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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