
Omnia sunt excitanda tibi uni, C. Caesar, quae iacēre sentis perculsa atque 
prostrāta impetu belli ipsīus, quod necesse fuit: constituenda iudicia, revocanda 
fides, comprimendae libidines, propaganda suboles; omnia quae dilapsa iam 
diffluxērunt, sevēris legibus vincienda sunt. [...] multaque uterque dux fēcit 
armātus, quae idem togātus fieri prohibuisset. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cum Africānus in Literno esset, complūres praedōnum duces forte salutātum 
ad eum venērunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, 
praesidium domesticōrum in tecto conlocāvit. Quod ut praedōnes animadvertērunt, 
abiectis armis ianuae appropinquavērunt et clarā voce Scipiōni nuntiavērunt 
(incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se venisse. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
id senatui publice curāri placuit, quoniam Rēgulus aberat. Scipiōnis filiae ex 
aerario dotem accepērunt, quia nihil illis reliquerat pater. Aequum mehercule erat 
populum Rōmānum tribūtum Scipiōni conferre, cum a Carthagine semper tribūtum 
ipse exigeret. Ο felīces viros puellārum, quibus populus Rōmānus loco soceri fuit!

Α.	Να μεταφραστούν στη Νέα Ελληνική το 1ο και το 2ο απόσπασμα.
Μονάδες 20

Β.	Να επιλέξετε τη σωστή κάθε φορά απάντηση:
i.	 Τυπικά η έναρξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας τοποθετείται στο: 

α.	 140 π.Χ.  β.	 240 π.Χ.   γ.	 340 π.Χ.

ii.	 Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε στα λατινικά: 
α.	 την Οδύσσεια  β.	 την Ιλιάδα   γ.	 τη Θεογονία

iii.	Οι Ρωμαίοι ενέταξαν στο λεξιλόγιό τους: 
α.	 πολλές ελληνικές λέξεις χωρίς να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους 
β.	 το πολιτισμικό περιεχόμενο ελληνικών όρων το οποίο ενσωμάτωσαν σε 

λατινικές λέξεις 
γ.	 τίποτα από τα παραπάνω.

iv.	Το πρώτο λογοτεχνικό είδος που αναπτύχθηκε στη Ρώμη είναι: 
α.	 η κωμωδία   β.	 η τραγωδία   γ.	 το σατυρικό δράμα

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(ΜΑΘΗΜΑΤΑ 33, 34, 35)
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v.	 Ως συμβατικό τέλος της κλασικής εποχής εκλαμβάνεται ο θάνατος: 
α.	 του Ιουλίου Καίσαρα 
β.	 του Οκταβιανού 
γ.	 του Νέρωνα

Μονάδες 10

Γ.		Να αντιστοιχίσετε τις νεοελληνικές λέξεις της στήλης Α με τις ομόρριζές τους 
λατινικές λέξεις της στήλης Β. (Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.) 

 A                                            B
1. πίστη • • i.	 pater
2. δίνω • • ii. filiae
3. έδρα • • iii. clara
4. θηλαστικό • •	 iv.	dotem
5. πατριώτης • • v.	 populus
    vi.	praesidium
    vii.	fides

Μονάδες 10

Δ.1.α.	 Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
iacere:	δοτική πτώση του γερουνδίου
impetu:	αιτιατική ενικού 
complures: η ίδια πτώση του ουδετέρου γένους (2 τύποι)
dotem:	γενική πληθυντικού
nihil:	γενική ενικού
reliquerat:	το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην 
ίδια φωνή
conferre:	το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην 
άλλη φωνή
exigeret: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα στην άλ-
λη φωνή
loco: ονομαστική ενικού
soceri: δοτική πληθυντικού

Μονάδες 10

Δ.1.β.	 multa,	clara:	Να γραφούν οι τρεις βαθμοί των επιρρημάτων που παράγο-
νται από τα επίθετα.

Μονάδες 6

Δ.2.α.	 Να αναγνωριστεί το είδος των παρακάτω αντωνυμιών του κειμένου και στη 
συνέχεια να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος του άλλου αριθμού: tibi,	ipsum,	
idem,	illis,	quibus.

Μονάδες 10
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Δ.2.β.	 Να επιλέξετε την ορθή απάντηση από τις προτεινόμενες, ώστε να δηλώνε-
ται ο γραμματικός τύπος των παρακάτω λέξεων των κειμένων αναφοράς.
i. comprimendae libidines

1. ονομαστική πληθυντικού γ΄ κλίσης 
2. αιτιατική πληθυντικού γ΄ κλίσης

ii. severis legibus vincienda	sunt
1. γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής περιφραστικής συζυ-

γίας
2. γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα παθητικής περιφραστικής συζυγίας

iii. multaque uterque dux fecit armatus 
1. ονομαστική ενικού αρσενικού γένους
2. ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους

iv. quoniam Regulus aberat
1. γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού
2. γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου

Μονάδες 4

Ε.1.α.	 Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους όρους των κειμένων ανα-
φοράς: necesse,	legibus,	armatus,	salutatum,	ianuae,	auditu,	senatui,	
O	viros,	quibus.

Μονάδες 9

Ε.1.β.	 «Omnia	sunt	excitanda	tibi	uni,	C.	Caesar»: να αποδώσετε τη φράση με 
τη βοήθεια του κατάλληλου τύπου του ρήματος debeo.

Μονάδες 3

Ε.2.α.	 «virtutem	eius	admiratum»:	να αποδώσετε με τελική μετοχή και με άλλους 
τέσσερις τρόπους τον προσδιορισμό του σκοπού. 

Μονάδες 10

Ε.2.β.	 «Cum	Africanus	in	Literno	esset»,	«cum	a	Carthagine	semper	tributum	
ipse	exigeret»: να αναγνωρίσετε το είδος, την εισαγωγή και την εκφορά 
των δευτερευουσών προτάσεων.

Μονάδες 8



1ο	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α.	 Βλ. Μαθήματα 33, 34, 35.
Β. i–β, ii–α, iii–γ, iv–α, v–β.
Γ.	 1–vii, 2–iv, 3–vi, 4–ii, 5–i.
Δ.1.α.	 iacere:	iacendo	• impetu:	impetum	• complures: complura / compluria	• dotem:	dotium		

• nihil:	nullius rei • reliquerat:	relinqueretis	• conferre:	conferremini	• exigeret: exiguntor
• loco: locus	• soceri: soceris.

Δ.1.β.	 multa:	multum, plus, plurimum	• clara:	clare, clarius, clarissime.
Δ.2.α.	 tibi:	προσωπική αντωνυμία – vobis	• ipsum:	δεικτική (ως οριστική) αντωνυμία – ipsos		

• idem:	δεικτική (ως επαναληπτική) αντωνυμία – eidem / iidem / idem	• illis:	δεικτική
αντωνυμία – illi	• quibus:	αναφορική αντωνυμία –	cui.

Δ.2.β.	 i–1, ii–2, iii–1, iv–1.
E.1.α.	 Βλ. Μαθήματα 33, 34, 35, Συντακτική ανάλυση.Έ
Ε.1.β.	 Βλ. Μάθημα 33, Συντακτικές ασκήσεις.
Ε.2.α.	 Βλ. Μάθημα 34, Συντακτικές ασκήσεις.
Ε.2.β.	Βλ. Μαθήματα 34, 35, Συντακτική ανάλυση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ




