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Α] ΚΕΙΜΕΝΟ
Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus
familiae, memoria generi, honos et Gloria nomini constituta est, sed aliquod
flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. Meruisse
vero stipendia in eo bello virtutis fuit. Patre imperatore libentissime meruisse
pietatis fuit.
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum
ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset,
praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones
animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce
Scipioni nuntiaverunt (incredibili auditu) virtutem eius admiratum se venisse.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστούν τα κείµενα
2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραµµισµένες λέξεις
3. Να αναγνωριστούν λεπτοµερώς οι προτάσεις : «cum Africanus in Literno
esset”, “cum se ipsum captum venisse eos existimasset”.
4. “Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt” Να
µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική
5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω
συνεκφορές
Quam rem

ονοµαστική πληθυντικού αριθµού

Alipquod dedecus

δοτική ενικού αριθµού

Eo bello

αιτιατική πληθυντικού αριθµού

Patre imperatore

γενική πληθυντικού αριθµού

Complures duces

δοτική πληθυντικού αριθµού
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Clara voce

γενική ενικού

6. libentissime, clara : α)Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων
βαθµών. Β) Να σχηµατίσετε και τους τρεις βαθµούς του επιρρήµατος από το
clara
7. admiratum : Να γράψετε
α) τα τρία πρόσωπα του πληθυντικού αριθµού της υποτακτικής ενεστώτα και
µέλλοντα
β) τα απαρέµφατα και τις µετοχές σε όλους τους χρόνους

8. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω
ρηµατικούς τύπους :
Obiecerunt

β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα της παθητικής
φωνής

Constituta est γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα της ίδιας φωνής
Meruisse

τον ίδιο τύπο του ενεστώτα της ίδιας φωνής

Esset

απαρέµφατο µέλλοντα

Venisset

αφαιρετική σουπίνου

Admiratum

β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα και µέλλοντα

Captum

β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα µέσης φωνής
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