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Κείκελα: 

 Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum monstrum terror animos militum 

invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de 

stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam 

misit.  

 Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in 

certamen ruit: et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga 

salute petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes 

fugati errant,morte multavit.  

 Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. 

Tum cuidam ex equitibus Gallis persuādet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et 

providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. 

 

Α. Να γξάςεηε ηε κεηάθξαζε ησλ απνζπαζκάησλ (κνλάδεο 40). 

Β1. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θάζε ιέμε (κνλάδεο 15). 

 nocte: αηηηαηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ  

 militum: θιεηηθή ηνπ εληθνύ αξηζκνύ 

 exercitus: δνηηθή ηνπ εληθνύ αξηζκνύ 

 caeli: αηηηαηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 

 alacrem: ν ίδηνο ηύπνο ζηνλ ζπγθξηηηθό βαζκό 

 viribus: αηηηαηηθή ηνπ εληθνύ αξηζκνύ 

 cupiditate: δνηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 

 cuius: ε ίδηα πηώζε ζηνλ άιιν αξηζκό ζην ίδην γέλνο 

 certamen: νλνκαζηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 

 fortior: ην επίξξεκα ζηνλ ζεηηθό βαζκό 

 morte: νλνκαζηηθή ηνπ εληθνύ αξηζκνύ 

 captivis: ε ίδηα πηώζε ζηνλ άιιν αξηζκό 

 periculo: νλνκαζηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 

 cuidam: αηηηαηηθή εληθνύ ζην νπδέηεξν γέλνο 

 equitibus: θιεηηθή ηνπ εληθνύ αξηζκνύ 

 

 



 
Β2. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκία ιέμε. Να ιεθζεί ππ’ όςηλ ην ππνθείκελν, 

όπνπ ρξεηάδεηαη (κνλάδεο 15). 

 defecerat: αηηηαηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ηεο κεηνρήο ηνπ Ελεζηώηα, ζην νπδέηεξν 

γέλνο 

 invaserat: γ’ εληθό πξόζσπν ηεο Υπνηαθηηθήο ηνπ Μέιινληα  

 amiserat: αθαηξεηηθή ηνπ ζνππίλνπ 

 disputavit: ν ίδηνο ηύπνο ζηελ Ελεξγεηηθή Πεξηθξαζηηθή Σπδπγία 

 misit: β’ εληθό πξνζηαθηηθήο Ελεζηώηα ζηελ άιιε θσλή 

 confisus: αθαηξεηηθή ηνπ εληθνύ αξηζκνύ ηνπ γεξνπλδηαθνύ ζην ζειπθό γέλνο 

 permotus: γ’ πιεζπληηθό νξηζηηθήο Παξαηαηηθνύ ζηελ άιιε θσλή 

 petiverunt: γ’ εληθό πξόζσπν ηεο ππνηαθηηθήο ηνπ Παξαηαηηθνύ ζηελ ίδηα θσλή 

 ruit: κεηνρή Μέιινληα 

 fugati erant: ν ίδηνο ηύπνο ζηελ ππνηαθηηθή 

 transixit: απαξέκθαην Παξαθεηκέλνπ ζηελ Παζεηηθή Πεξηθξαζηηθή Σπδπγία 

 revertisset: β’ πιεζπληηθό Υπνηαθηηθήο Παξαθεηκέλνπ 

 cognoscit: ζνππίλν 

 persuadet: γ’ πιεζπληηθό Πξνζηαθηηθήο Μέιινληα ζηελ άιιε θσλή 

 curat: απαξέκθαην Παξαθεηκέλνπ ζηελ ίδηα θσλή 

 

Γ1α. in pugnam: λα κεηαηξαπεί, ώζηε λα δειώλεη ηε ζηάζε ζε ηόπν (κνλάδα 1), domi: λα κεηαηξαπεί 

ώζηε λα δειώλεη ηελ θίλεζε ζε ηόπν (κνλάδα 1). 

 

Γ1β. serena nocte: λα κεηαηξαπεί ώζηε λα δεισζεί ην πξνηεξόρξνλν θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

πζηεξόρξνλν (κνλάδεο 3). 

Γ2α. et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit: Να δεισζεί ν β’ όξνο ζύγθξηζεο κε ηνλ 

άιιν ηξόπν (κνλάδεο 2) .    

 

Γ2β. in certamen: Να δεισζεί ν ζθνπόο κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο (κνλάδεο 5).      

 

Γ2γ. Statim hostes fuga salute petiverunt: α) Να κεηαηξαπεί ζε απιή επζεία εξώηεζε νιηθήο 

αγλνίαο, ώζηε λα θαλεί όηη αλακέλεηαη αξλεηηθή απάληεζε (κνλάδα 1) θαη β) Να κεηαηξαπεί ε 

Ελεξγεηηθή Σύληαμε ζε Παζεηηθή (κνλάδεο 3). 

Γ3α. quae apud Cicerōnem gerantur: Να αλαγλσξηζηεί ε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε (κνλάδα 1), λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ εηζαγσγή (κνλάδα 1) θαη ηελ εθθνξά ηεο (κνλάδα 1) θαη λα δεισζεί ε 

ζπληαθηηθή ηεο ιεηηνπξγία (κνλάδα 1). 

Γ3β. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati errant,morte 

multavit: Να κεηαηξαπεί ε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε ζε κεηνρή (κνλάδα 1). 

Γ3γ. Tum adulescens, viribus suis confisus… in certamen ruit: Να αλαιπζεί ε κεηνρή κε όινπο 

ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο (κνλάδεο 3). 



 
Ε. Να αλαγλσξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη ππνγξακκηζκέλνη ηύπνη (κνλάδεο 6). 

 

ΞΔΗΓΘΕΡ (για ηοςρ εξεηαζόμενοςρ) 

1. Σην ηεηξάδην λα γξάςεηε κόλν ηα πξνθαηαξθηηθά (εκεξνκελία, θαηεύζπλζε, 

εμεηαδόκελν κάζεκα). Μα μην ανηιγπάψεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην.  

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο 

κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε θακία άιιε ζεκείσζε.  

Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα 

θσηναληίγξαθα.  

3. Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέκαηα.  

4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο κόλν κε κπιε ή κόλν κε καύξν ζηπιό.  Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κνιύβη κόλν γηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο. 

5. Να κε ρξεζηκνπνηήζεηε ραξηί κηιηκεηξέ.  

6. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. 

7. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.  

8. Χξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: Μία (1) ώξα κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.  

 
KΑΚΗ ΕΟΘΣΤΘΑ  

 

 


